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Аверкина М.Ф. , к.е.н, докторант
Луцький національний технічний університет
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО
РОЗВИТКУ МІСТА
Стаття присвячена дослідженню визначення пріоритетних інструментів
забезпечення стійкого розвитку міста. Запропоновано класифікацію фінансових
інструментів забезпечення стійкого розвитку міста відповідно до критерію
еквіфінальності.
Ключові слова: фінансові інструменти, стійкий розвиток міста, відтворення
ресурсів, регулювання потоків.

Averkyna M.
FINANCIAL INSTRUMENTS FOR URBAN SUSTAINABLE
DEVELOPMENT’S PROVIDING
The article is devoted to defining of priority instruments ensuring urban sustainable
development. It is proposed classification of financial instruments ensuring urban sustainable
development in accordance with the equifinality criteria.
Key words: financial instruments, urban sustainable development, reproduction of
resources, flows’ regulation.

Аверкина М.Ф.
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Статья посвящена исследованию определения приоритетных инструментов
обеспечивающих устойчивое развитие города. Предложена классификация
финансовых инструментов обеспечения устойчивого развития города в соответствии с
критерием эквифинальности.
Ключевые слова: финансовые инструменты, устойчивое развитие города,
воспроизведение ресурсов, регулирование потоков.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Проблема
забезпечення стійкого розвитку міст України значно ускладнена як
низьким рівнем відтворення ресурсів, так і неналежним рівнем
регулювання потоків в місті. У зв’язку із зазначеним, виникає
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необхідність у розробленні дієвих фінансових інструментів
забезпечення стійкого розвитку міста.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Результати опрацювання наукових джерел
щодо формування системи фінансових інструментів забезпечення
стійкого розвитку територіальних систем відображено в працях таких
науковців, як: Ю. Барського, І. Вахович, З. Герасимчук, І. Камінської,
В. Поліщука, І. Парасюка та ін. Поряд із значним науковим здобутком,
доцільно розширити означене питання в руслі формування системи
фінансових інструментів забезпечення стійкого розвитку міста.
Цілі статті. Мета статті полягає у формуванні системи
фінансових інструментів забезпечення стійкого розвитку міста
відповідно до закономірності еквіфінальності.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ми вважаємо,
що з одного боку, місто як складна, самоорганізована, динамічна
система об’єднує економічну, екологічну та соціальну підсистеми.
Відтворювальні процеси у цих підсистемах (скорочення споживання
невідновлювальних ресурсів та їх заміна відновлювальними)
забезпечують
удосконалення
системи,
впливають
на
її
самоорганізацію, та відображають певний рівень розвитку міста на
засадах стійкості.
З другого боку, місто виступає логістичною системою, в якій
переміщуються потоки, і, від регулювання яких, залежить рівень їх
оптимізації. Відтворювальні процеси в місті та регулювання потоків
формують закономірність еквіфінальності, яка визначає рівень
розвитку на засадах стійкості, і відповідно виступає засадничим
критерієм стійкого розвитку міста.
З метою забезпечення стійкого розвитку міста за критерієм
еквіфінальності постають дві взаємопов’язані проблеми: перша –
забезпечення відтворювальних процесів в місті, друга – регулювання
напрямів потоків у місті. Вирішення поставлених проблем передбачає
використання системи інструментів, під якими ми розуміємо засоби,
методи та способи забезпечення стійкого розвитку міста. Однак
засадничими в процесі забезпечення відтворення ресурсів та
регулювання потоків є фінансові.
З нашої позиції, фінансові інструменти забезпечення стійкого
розвитку міста доцільно розмежовувати на такі підгрупи, як: фінансові
інструменти забезпечення відтворення ресурсів та фінансові
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інструменти регулювання потоків міста.
Фінансові інструменти відтворення ресурсів міста включають:
1. Спрощення процедури реєстрації юридичних та фізичних
осіб, як передумова стимулювання розвитку «бізнесу» в місті.
Реалізація означеного механізму сприятиме розвитку «бізнесу» в місті
за рахунок зростання кількості зареєстрованих фізичних та юридичних
осіб, які здійснюватимуть обов’язкові платежі до бюджету міста. В
свою чергу в місті з’являтимуться кошти, які можна використовувати
на відтворення ресурсів.
2. Інструменти залучення інвестицій. Розвиток базових
інфраструктур, як передумова забезпечення відтворення ресурсів
залежить від інвестиційної політики. Інвестиційна політика міста
залежить від такого інструменту, як створення прозорого середовища
ведення бізнесу, формування адекватних «правил гри» Це означає, що
інвестор повинен чітко уявити та прорахувати витрати на створення
бізнесу, мати можливість познайомитися з «правилами ведення
бізнесу», мати гарантії, що ці правила не будуть змінені в процесі
діяльності та також мати певні гарантії з боку держави про те, що
бізнес, який здійснює інвестор не буде відібраним.
3. Концентрація доходів бюджету розвитку. Забезпечення
відтворення ресурсів міста потребує наявності у територіальних
громадах відповідних фінансових можливостей, тобто наявності
«власних коштів громади», які можуть бути використані на власний
розсуд.
Фактично в Україні громади для цього використовують кошти,
що належать до бюджету розвитку. Тому, чим більшим є бюджет
розвитку, тим більше можливостей у громади щодо фінансового
забезпечення відтворювальних процесів міста. З метою збільшення
означеного бюджету, доцільно розуміти джерела його наповнення.
Згідно із ст. 71 Бюджетного кодексу України включає такі
надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів [1]:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що
зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
- єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого
самоврядування;
- дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно
Автономної Республіки Крим, комунальна власність;
- плата за надання місцевих гарантій (відповідно до статті 17
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Бюджетного Кодексу);
- кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного
пункту, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» (3038-17);
- кошти від відчуження майна, що належить Автономній
Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності,
кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення або прав на них;
- 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на них, що
перебувають у державній власності до розмежування земель
державної і комунальної власності (крім земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації),
при цьому від продажу земельних ділянок, які знаходяться на
території Автономної Республіки Крим: 35відсотків – до бюджету
Автономної Республіки Крим, 55 відсотків – до сільських, селищних,
міських бюджетів Автономної Республіки Крим;
- капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів;
- кошти від повернення кредитів, наданих з відповідного
бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними (крім
надходжень, визначеними пунктами 13 і 14 частини другої статті 69
цього Кодексу);
- місцеві запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим
Кодексом та іншими законами України;
- кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за
рішенням Верховної Ради, Автономної Республіки Крим, відповідної
місцевої ради (щодо коштів резервного фонду місцевого бюджету в
частині витрат бюджету розвитку – за рішенням Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації,
виконавчого органу відповідної місцевої ради).
4. Трансфертні інструменти мотивації розвитку наукоємних,
енергоощадних та екологоорієнтованих технологій. Ідея цих
інструментів полягає у фінансуванні з бюджету міста (субсидія)
юридичних осіб для здійснення НДДКР на території міста.
Роль означених інструментів є визначальною, оскільки вони
спрямовані на посилення активізуючого впливу на суб’єкти
господарювання міста шляхом застосування фінансової підтримки з
бюджету пріоритетних високотехнологічних проектів [2].
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Фінансові інструменти регулювання потоків:
1. Впровадження системи обігу «зелених» та «жовтих» квитків.
З нашої позиції, означений інструмент спрямований на зниження рівня
транспортного навантаження приватними транспортними засобами за
рахунок розширення автостоянок, створення «зеленого» квитка і
введення «жовтого» квитка за в’їзд в місто приватним транспортним
засобом. Ідея такого інструменту полягає в наступному: особа, яка
хоче потрапити в місто, змушена залишити транспортний засіб на
автостоянці (на визначений термін за окрему плату), тим самим вона
отримує «зелений квиток», що дає право переміщатися по місту будьяким видом транспорту, якщо ж особа прагне потрапити в місто з
власним авто, то вона змушена буде здійснити плату за в’їзд в місто,
отримавши при цьому «жовтий квиток», який у п’ятикратному розмірі
буде вищим за вартість «зеленого квитка». Такі автостоянки можуть
належати міській раді, або ж бути приватними. Існування приватних
автостоянок може відбуватися на засадах державно-приватного
партнерства.
2. Фандрейзинг, пошук та отримання грантів на розвиток
логістичної інфраструктури міста. Фандрейзинг – це процес пошуку
зовнішніх ресурсів, у т.ч. коштів, що надаються цільово на
безповоротній основі. Він має ряд стадій: визначення особи чи
підрозділу, які мають займатись цим питанням, визначення кола
потенційних грантодавців, у т.ч. проектів технічної допомоги, їх
класифікація, визначення потенційних партнерів, моніторинг
оголошених для реалізації проектів, оцінка власних можливостей і
відповідність намірів міської ради цілям проекту, прийняття рішень
про участь у конкурсах, написання пропозиції (проекту), оформлення і
надсилання грантодавцю необхідних документів, що дозволяють
отримати грант у програмах обміну, семінарах, інших заходах.
Традиційно більшість зовнішніх ресурсів, які надійшли ззовні від
грантодаців чи проектів міжнародної технічної допомоги, у нас
називають грантами, хоча ресурсом для розвитку можуть бути не лише
гранти у формі цільових коштів, що їх надають для реалізації певного
проекту. Це може бути і технічна допомога – як у формі обладнання,
об’єктів тощо, так і формі консультативних послуг, участі семінарах,
програмах обміну.
За даними підрахунками USAID ЛІНК, на території нашої
держави протягом року працює близько 30-50 проектів міжнародної
технічної допомоги (МТД), які здійснюються спільно з органами
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самоврядування в Україні. Реалізація цих проектів відбувається за
підтримки зарубіжних організацій, як урядових, так і неурядових
(громадських).
Надавачами грантів можуть бути не лише міжнародні
організації. В Україні практика «грантів територіальним громадам від
держави» з’явилась після запровадження постановою Кабінету
Міністрів України від 18 січня 2003 р. ғ 64 Всеукраїнського конкурсу
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Постанову
було прийнятою на виконання Указу Президента України ғ 952/2002
від 28 жовтня 2002 року [3].
Висновки. Отже, нами встановлено, що забезпечення
відтворення ресурсів в місті та регулювання потоків неможливо
здійснювати без використання фінансових інструментів. Також варто
зазначити, що найбільша дієвість означених інструментів буде
здійснюватися за умови комплексного використання запропонованих
інструментів.
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У статті розглянуто теоретико-методологічні та організаційно-практичні
проблеми запровадження внутрішнього аудиту закупівель торговельних підприємств.
Визначено основні процедури здійснення контролю якості внутрішнього аудиту.
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Запропоновано шляхи підвищення якості проведення внутрішнього аудиту закупівель
товарів, робіт та послуг на торговельних підприємствах.
Ключові слова: внутрішній аудит, якість внутрішнього аудиту, закупівля
товарів, робіт та послуг.

Belokoz O.
QUALITY INTERNAL AUDIT PROCUREMENT COMMERCIAL
ENTERPRISES
In the article it is considered theoretic-methodological and organizationally practical
problems of introduction of internal audit of purchases of point-of-sale enterprises. Certainly
basic procedures of realization of control of quality of internal audit. The ways of upgrading
lead through of internal audit of purchases of tori, works and services, are offered on pointof-sale enterprises.
Key words: internal audit, quality of internal audit, procurement of goods and
services.

Белокоз О.И.
КАЧЕСТВО ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ЗАКУПОК
НА ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье рассмотрены теоретико-методологические и организационнопрактические проблемы внедрения внутреннего аудита закупок торговых
предприятий. Определены основные процедуры осуществления контроля качества
внутреннего аудита. Предложены пути повышения качества проведения внутреннего
аудита закупок товаров, работ и услуг в торговых предприятиях.
Ключевые слова: внутренний аудит, качество внутреннего аудита, закупка
товаров, работ и услуг.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Аналіз
розвитку аудиту в Україні та за кордоном свідчить про те, що до
аудиторів з боку користувачів висуваються досить високі вимоги. Це
пов'язано з тим, що зниження інформаційного ризику можливо лише
за наявності довіри до професіоналізму аудитора та якості його
роботи. Найважливішим елементом забезпечення якості роботи
внутрішніх аудиторів є контроль якості аудиторських послуг. Як
свідчить практика, за відсутності належного контролю якості системи
внутрішнього аудиту для діяльності закупівель характерне сприятливе
середовище для зловживань. На цьому етапі діяльності торговельного
підприємства, як правило, виникає значний потік грошових коштів,
тому і бізнес-ризики оцінюються також дуже високо.
Проблема контролю якості аудиту пов’язана із підвищенням
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надійності результатів внутрішнього аудиту. Тому постає необхідність
розроблення програми оцінки якості внутрішнього аудиту закупівель
на торговельних підприємствах. За результатами опрацювання
існуючих наукових праць та нормативних джерел, можна зробити
висновок, що якість аудиту розглядається з точки зору зовнішнього
аудиту, а якість здійснення внутрішнього аудиту не приділяється
належна увага, тому дана проблематика потребує подальшого
розвитку. Для здійснення ефективної оцінки якості внутрішнього
аудиту закупівель в даній статті пропонуються окремі критерії та
показники.
Цілі статті. Узагальнення теоретичних та практичних аспектів
за контролем якості аудиту закупівель на торговельних підприємствах.
Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні
завдання:
- розкрити економічну сутність внутрішнього аудиту закупівель;
- сформулювати основні вимоги до здійснення контролю якості
внутрішнього аудиту закупівель на торговельних підприємствах;
- узагальнити показники для контролю якості внутрішнього
аудиту постачання товарів, робіт та послуг.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Під час вивчення даної проблеми були
використані матеріали, що містяться в працях вчених у галузі теорії і
практики бухгалтерського обліку, аудиту та нормативні документи.
Окремі питання контролю якості внутрішнього аудиту займались
вчені та практикуючі аудитори такі як Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф.,
Бичкова С.М., Голосов О.В., Данилевський Ю.О., Кир'янова 3.В.,
Лоббек Дж.Л., Подольский В.І., Робертсон Дж.К., Редько О.Ю.[5],
Проскуріна Н.М., Суйц В.П., Скобарой В.В., Гавришко І.К. [2] тощо.
Проте ні в нормативних документах, ні в спеціальній літературі
не сформульовані основні поняття регулювання якості внутрішнього
аудиту, системні підходи до його забезпечення. Не зважаючи на
наявність затверджених законодавчих актів щодо аудиторської
діяльності, основ контролю якості аудиту, сьогодні питання
методології та методики контролю якості аудиторських послуг чітко
не розкриваються: не розроблені критерії оцінки якості роботи
аудиторських фірм.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Основним підґрунтям
формування системи контролю якості внутрішнього аудиту є
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незалежність органів контролю, що базується на принципах
компетентності, відповідальності, конфіденційності та суспільної
корисності. Координацію діяльності професійних організацій з аудиту
на міжнародному рівні здійснює неурядове професійне об'єднання
аудиторів і бухгалтерів - Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ)
(International Federation of Accountants).
Основним документом у системі стандартів із забезпечення
якості професійних аудиторських послуг є Положення про
зобов'язання організацій членів МФБ 1 «Забезпечення якості»
(Statement of membership obligations 1 «Quality assurance»), прийняте
Радою МФБ, міжнародний стандарт аудиту 220R «Контроль якості
аудиту звітної фінансової інформації» (International standard on auditing
220R «Quality control for audits of historical financial information») .
В Україні порядок організації контролю якості регламентується
ст. 19 Закону України «Про аудиторську діяльність» [3]. Функції з
контролю якості аудиту на рівні професійних об’єднань покладено на
Аудиторську Палату України, якою розроблено пакет нормативних
документів, які регламентують процедуру контролю якості
аудиторської діяльності в Україні. Відповідно до Положення АПУ
кожний суб'єкт аудиторської діяльності зобов'язаний проходити
перевірку контролю якості аудиторської діяльності не рідше одного
разу на п'ять років.
При цьому чіткого визначення якості аудиторських послуг немає
ані в Міжнародних стандартах аудиту, надання впевненості та етики,
ні в Кодексі професійної етики аудитора. У Великому економічному
словнику Інституту нової економіки якість визначається як сукупність
притаманних рис і характеристик продукції чи послуг, що надають їм
можливість задовольняти потреби, які вже визначені чи очікуються
споживачем таких послуг [1].
Регулярному та обов'язковому контролю якості аудиторських
послуг мають підлягати всі аудиторські компанії та незалежні
аудитори. Такий вид контролю повинен попереджувати ймовірні
помилки в роботі аудиторських компаній, покращити якість послуг та
роботу аудиторської компанії. Щодо ж регламентованості проведення
внутрішнього аудиту, то чітких розроблених методологічних
рекомендацій не розроблено.
Так, ключовими аспектами високої якості виконання завдань
внутрішнього аудитора повинні стати:
1) превалювання
якості
послуг
над
комерційними
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міркуваннями;
2) суворе дотримання принципів професійної етики бухгалтерів
та аудиторів України;
3) підвищення кваліфікації співробітників;
4) постійна робота із розробки та вдосконалення внутрішніх
стандартів, що втілюють собою базу знань, у якій відображено
багаторічний досвід аудиторів, бухгалтерів і консультантів
аудиторської фірми.
Розглянемо складові внутрішнього аудиту закупівель на
торговельному підприємстві із послідовних процедур, результати
контролю якості здійснення яких систематизовані в таблиці 1.
Таблиця 1
Складові контролю якості внутрішнього аудиту закупівель
ғ
Складові внутрішнього
Ефект контролю якості аудиту
п/п
аудиту
Розроблення і
Забезпечення
оптимальних
1.
затвердження плану
залишків на складі
закупівель
Формування поставок за
Уникнення розбиття крупних
2.
видами за зведеними
однорідних поставок на кілька
групами
дрібних
Співпраця тільки з економічно
Попередня і поточна оцінка
3.
надійними
та
фінансово
постачальників
вигідними постачальниками
4.

Організація та проведення
тендерів

Підвищення якості отриманих від
постачальників товарів, робіт та
послуг за оптимальними цінами

5.

Договірна робота

Захищеність в правовому полі
при судовій тяганині

6.

Виокремлення преміумпостачальників, які
займають домінуючий
сегмент або в постачанні,
або в цілому на ринку

Синхронність
поставок,
забезпечення
ефективного
ділового партнерства

Контроль якості внутрішнього аудиту даного об’єкту
розглянемо на кожній стадії окремо. Відділ закупівлі на
торговельному підприємстві може бути регламентованим за наявності
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короткострокових та довгострокових планів. Внутрішній аудит
закупівель починається на етапі планування закупівель. Позитивним
ефектом від контролю якості внутрішнього аудиту даного об’єкта
стане забезпеченість торговельного підприємства необхідними
товарами та відсутністю надмірних залишків на складі, що призводять
до заморожування обігових коштів та в цілому знижують ліквідність
підприємства, що зазначено в табл.1.
Уникнення розбиття крупних однорідних поставок на кілька
дрібних оптимізує трудомісткість процесу роботи матеріальнотехнічного відділу будь-якого торговельного підприємства.
До необхідних етапів здійснення внутрішнього аудиту слід
віднести попередню і поточну оцінку постачальників, оскільки
встановлення ефективних критеріїв відбору постачальників є
запорукою співпраці лише з вигідними постачальниками для
підприємства.
Наступний етап внутрішнього аудиту, який систематизовано в
таблиці 1 – це організація і проведення тендерів. Як свідчить практика
великих торговельних підприємств, даний процес є досить
корумпований. Організатор тендера від імені торговельного
підприємства може вступати в змову із певною групою
постачальників, які офіційно приймають участь у цьому заході, як
наслідок для торговельного підприємства, укладені договори за
завищеними цінами на поставку товарів, робіт та послуг та (або)
відсутність допуску до участі у тендері «ненадійних» постачальників з
точки зору його організатора. Тут особливу роль відіграє якісне
проведення процедури внутрішнього аудиту закупівель саме подібних
заходів, з метою виявлення зловживань посадових осіб та оперативне
повідомлення керівництва
торговельного підприємства
про
встановлення відхилення. Порадою для власників, зокрема керуючого
апарату підприємства, є організація тендерів таким чином, щоб цей
процес був на перехресному взаємному контролі кількох працівників,
тобто відсутність концентрації розпорядчих функцій в руках однієї
посадової особи.
В період здійснення внутрішнім аудитором перевірки стан
договірних відносин, його увага повинна концентруватись на терміни
укладення таких угод, умови поставки, виконання цих умов,
виявлення прострочених договорів за діючими поставками,
правильність і легітимність їх укладення, а також формувати перелік
недоліків та зауважень виявлених в укладених договорах, з метою
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попередження їх повторення в майбутньому. Все це забезпечить
надійну правову захищеність торговельного підприємства перед
постачальником, а також під час судової тяганини.
Виокремлення
преміум-постачальників,
які
займають
домінуючий сегмент на ринку або в системі постачанні на
підприємстві, є також дуже важливим етапом під час здійснення
внутрішнього аудиту закупівель. Зокрема, для продовження дії
договору - вчасно повідомити керівництво торговельного
підприємства на наступний період, дозволить здійснювати оперативне
повідомлення керівництва про скасування поставок, зміну строків та
якості предмета постачання тими контрагентами, які є монополістами
для торговельного підприємства, тобто мають велику питому вагу в
поставках або надають досить специфічні, вузькопрофільні товари,
роботи та послуги, які в короткостроковому періоді буде складно
замінити підприємствами-аналогами.
Таким чином, контроль за якістю проведення внутрішнього
аудиту закупівель та її підвищення матиме позитивний ефект для
кожного торговельного підприємства. Система забезпечення якості
внутрішнього аудиту в цілому є комплексом відповідних
взаємопов’язаних елементів: кадрового потенціалу аудиторської
фірми, автоматизованої інформаційної системи, діючої системи
внутрішнього контролю якості аудиту, системи методології і
внутрішньої стандартизації [4].
Висновки. Узагальнюючи вищесказане, можна зробити
наступні висновки: існує неповний та однобічний підхід до
визначення якості аудиторських послуг у нормативних документах
Аудиторської палати України; по-друге: відсутнє чітке визначення
предмета якості аудиторських послуг, оскільки система контролю
якості побудована таким чином, що при здійсненні перевірки увага
переважно концентрується на документальному оформленні власне
процесу аудиту і його відповідності стандартам, а не на результаті
аудиту; в існуючих нормативних документах та за результатами різних
науковців, можна зробити висновок, що якість аудиту розглядається з
точки зору зовнішнього аудиту, а внутрішньому аудиту не
приділяється належна увага, тому дане питання потребує методичного
та методологічного підґрунтя.
Таким чином, тільки поєднання зусиль науковців, практиків і
регулятора ринку аудиторських послуг, яким є Аудиторська палата
України, дасть змогу створити на кожній аудиторській фірмі
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ефективну систему контролю якості аудиторських послуг, що
дозволить підвищити рівень та якість аудиторських послуг у нашій
країні.
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The article studies the innovations of the Basel III and their impact on the financial
system’s efficiency. Particular attention is given to the quality of corporate governance, risk
management and internal control in banks. The conclusion is made about the need of further
reforms in the banking system in order to overcome such problems as the tendency to
excessive risk taking, the complexity of banking structures and intra-group subsidies.
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В статье исследуются нововведения в рамках соглашения Базель III и их
влияние на эффективность работы финансовой системы. Особое внимание уделяется
вопросам качества корпоративного управления, риск-менеджмента и внутреннего
контроля в банках. Сделан вывод о необходимости дальнейшего реформирования
банковской системы с целью преодоления таких проблем как склонность к
чрезмерному риску, сложность банковских структур и внутренне групповое
кредитование.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Протягом
наступних декількох років, банки і банківські системи всього світу
будуть активізувати зусилля для досягнення вимог Базель III, що являє
собою наступний етап у триваючих зусиллях Базельського комітету
щодо зміцнення глобальних правил капіталу і ліквідності для
досягнення більшої стійкості банківського сектора. Економічна криза
була різким нагадуванням про те, що фінансові показники самі по собі
не можуть забезпечити достатнє розуміння ефективності бізнесу. На
відміну від бухгалтерського обліку, регуляторної, податкової та інших
чітко визначених структур управління, які є в усіх фінансових
установах, єдиного стандарту для структури управління ризиками
підприємства не існує.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Тема регулювання діяльності банківського сектора та
забезпечення стабільності банківської системи досліджувалась
авторитетними міжнародними організаціями, а також зарубіжними та
вітчизняними науковцями, серед яких М. Стенсрад, Д. Рікардо,
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Дж. Ло, А. Вагнер, І. Фішер, М. Фрідман, Г. Джонсон, В. Міщенко,
О. Кірєєв, М. Шаповалова, І. Карлова, Ю. Кучинська, М. Мрочко,
Ю. Тихан та інші.
Цілі статті. Мета дослідження – оцінка ефективності основний
норм Базеля ІІІ та можливих результатів їх впливу на розвиток та
фінансову стійкість банківського сектора.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Очевидно, що
пруденційні вимоги до капіталу, левериджу та ліквідності позитивно
впливатимуть
на
здатність
фінансових
установ
швидко
відновлюватися у разі виникнення кризи. Проте вони можуть тільки
доповнювати активний і обережний ризик-менеджмент, який
проводить банк. Хоча запобігання банкрутству повинно бути
фундаментальним інтересом банку та його акціонерів, банківські
кризи останній років доводять, що корпоративна система не змогла
забезпечити того, щоб персонал і менеджмент діяли в інтересах банку
і того, щоб ризики були належним чином контрольовані і керовані.
Можна визначити ряд проблем, які підривають стійкість певних
Європейських банків і, як результат, безпеку та ефективність ринку,
що в свою чергу призводить до кризи. Хоча банківський сектор з
початку кризи зазнав великих змін, у тому числі у відповідь на
регуляторний і ринковий тиск, все ж недоліки в певних областях
залишаються.
По-перше, це надмірне прийняття ризику, що підживлюється
внутрішньо-груповим кредитуванням. Комбінація поганого ризикменеджменту, неправильних стимулів, недооцінки ризиків, та
недостатнього нагляду призвели до того, що банки приймали
надмірний ризик. Поряд з цим мало місце різке збільшення балансу,
яке для ряду банків включало збільшення активів для здійснення
операцій на ринку цінних паперів та інших торговельних операцій.
Банки отримували зростаюче фінансування через оптові ринки
капіталу і стали надто залежними від них і більше уразливими до
дефіциту ринкової ліквідності та ліквідності певних інструментів. Ріст
торгівельної активності стимулювався перевагами фінансування таких
операцій через інтегровані банківські групи, що мали переваги від
внутрішньо-групового депозитного фінансування, яке є відносно
стабільним, тривалим, менш чутливим до ризику та гарантованим.
Крім того, банки випускаючи боргові зобов’язання для фінансування
діяльності інвестиційних банків платять змішану процентну ставку,
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оскільки інвестори банку враховують неінвестиційну складову. В обох
випадках ризик властивий торгівельним операціям інтегрованих
банківських структур не повністю враховується у вартість
фінансування, підвищуючи таким чином схильність до надмірного
торгівельного ризику.
По-друге, це збільшена складність, розмір та масштаб
банківських установ. За роки, що передували кризі банки значно
зросли за розміром та складністю. Для найбільших банків, цей зріст
співпав з розширенням банківської інвестиційної діяльності, такої як
брокерська, торгівельна та операції на ринку цінних паперів. Це
робить здійснення контролю в організації з боку менеджменту та ради
директорів ще більш складним. А також ускладнює моніторинг
ефективної поведінки банків з боку інвесторів, інших учасників ринку
та наглядових органів.
Проблемою є також збільшення частки позикових коштів в
структурі фінансування банків та обмежена здатність до поглинання
ризиків. Зростання активності супроводжувалось збільшенням
левериджу в той час як капітальна база банків не збільшувалась
паралельно. Перед кризою банківські баланси зростали значно
більшими темпами ніж капітальна та депозитна база. Відповідно банки
мали обмежену капітальну базу, яка могла бути швидко зменшена при
стрімкому падінні ціни активів. Тим більше, криза проілюструвала, що
велика частина власного капіталу банків була неспроможна ефективно
поглинати збитки. Надмірне покладання банків на короткотермінове
фінансування також підвищило їх незахищеність перед шоком
ліквідності.
Неадекватний нагляд та надмірне покладання на банківський
менеджмент, раду директорів та ринкову дисципліну також є
проблемним питанням. Впровадження Базеля ІІ призвело до широкого
розповсюдження внутрішньої моделі оцінки ризиків. Проте щодо
ефективності даної моделі виникають певні сумніви, оскільки вона
давала банкам змогу значно зменшити активи зважені за ризиком та
реальний капітал. Ризики за більш новими видами торгівельних
операцій були неадекватно закладені у вимогах до регулятивного
капіталу. Покладання на ринкову дисципліну не виправдалися.
Інвестори вимагали все більш нереального зростання прибутків і
банки відповідали тим, що приймали невиправдані ризики.
Ще одна проблема - укріплення зв’язку, системний ризик та
обмежена можливість приймати рішення. Збільшення обсягу
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торговельних операцій та сильна залежність від оптового
фінансування зміцнили зв'язок між банками та зробили їх більш
уразливими до ризику контрагента, з відповідним збільшенням
використання складних фінансових інструментів (таких як деривативи,
структуроване фінансування і т.п.). Сильні зв’язки між банками
спричинили збільшення системного ризику. Підвищення складності і
взаємопов’язаності банків також призвели до того, що банки були не в
змозі приймати рішення належним чином без того, щоб запустити
механізм
фінансової
плутанини.
Ситуація
ускладнювалась
недосконалістю механізму регулювання, що не надавав наглядовим
органам необхідних повноважень і інструментів для управління
проблемними банками, а також несвоєчасною реакцією наглядових
органів на існуючі проблеми.
Наступна проблема - це державна підтримка банків. В
Європейському союзі майже всі проблемні банки, і системно важливі
банки зокрема, підтримувались державними фондами у формі вливань
капіталу, гарантій та підтримки ліквідності. Державна підтримка
призвела до спотворення конкуренції. Банки, що отримували явну або
неявну підтримку держави могли залучати фінансування за нижчою
вартістю ніж інші банки, оскільки інвестори вважали інвестиції в
даний банк менш ризикованими. Ця підтримка вилилась в непрямі
субсидії державного сектора і обмежила вільний вхід і вихід з ринку, а
також сильно виснажила державні фінанси і була однією з причин, що
спровокували кризу суверенного боргу в частині країн ЄС.
Також треба звернути увагу на відсутність інституціональної
структури ЄС щодо управління єдиним ринком фінансових послуг.
Збільшення ризиків, що приймаються, а також розмірів, складності та
взаємопов’язаності
банків
супроводжувались
розширенням
транскордонної діяльності, оскільки банки скористалися правом,
наданим їм законодавством ЄС, провадити свою діяльність в країнахчленах ЄС. Тим не менш, не було створено інституційної основи для
регулювання єдиного ринку фінансових послуг ( наглядових та
дозвільних органів), а також соціального захисту (страхування
депозитів). В результаті, в той час як банки ставали
транснаціональними за своєю діяльністю, інституційне регулювання
залишалось національним. Зіткнувшись з даною невідповідністю,
багато країн-членів вживали заходів для збереження стабільності
вітчизняної фінансової системи. Ці заходи несприятливим чином
позначились на банках з бізнес-моделями, орієнтованими на роботу на
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одному ринку.
Дані
проблеми
підвищили
ймовірність
банкрутства
Європейських банків. Вони також зменшили стабільність,
ефективність та справедливість ринку.
Для вирішення вищевикладених задач запроваджується Базель
ІІІ/(CRDIV/CRR). В його основі лежить посилення вимог до структури
і якості капіталу з урахуванням ризику.
Проте хоча реформа, що запроваджується збігається з цілями,
задекларованими Групою 20, вона не завжди є відповіддю на всі
проблеми банківського сектора з ряду питань.
Базель ІІІ/CRD 4 покликані збільшити капітальну базу банків,
знижуючи можливість банкрутства банку через посилення вимог до
капіталу зваженого за ризиком. Тим не менш, криза проілюструвала,
що коли така об’єктивна реальність, як економічні ризики не
відображається в обліковому процесі, то вже один цей факт
призводить до появи суттєвих розбіжностей між дійсним фінансовим
станом банку та бухгалтерською оцінкою цього стану. Виникає
питання адекватності бухгалтерських даних з погляду відображення
ризиків в обліковій системі. Ринковий і операційний ризики, що
виникають під час проведення складної ринкової діяльності банку, а
також системний ризик, що виникає з більшості торгівельних операцій
не можуть бути повністю розраховані на основі внутрішньої моделі.
Збільшення вимог до капіталу враховували бізнес-моделі банків і не
мали на меті враховувати складність банківської системи. Прозорість
та розуміння ризику для основних зацікавлених сторін, включаючи
менеджмент банку, регуляторів та інвесторів не вважались важливими.
Хоча метою впровадження Базеля 2,5, що був направлений на
подолання лазівок до вимог на покриття ризиків торгівельного
портфеля, та наступного їх перегляду Базельським комітетом є
зниження стимулів для регулятивного арбітражу через позабалансові
механізми, і таким чином, зниження стимулів для внутрішньо
групових субсидій, в цьому відношенні можуть бути необхідними
додаткові заходи. Крім того, вимоги до капіталу повинні враховувати
ризики, пов'язані з іпотечними кредитами, а компетентні органи
повинні активно використовувати можливість зміни реального ступеня
ризику в тому числі і на основі економічного циклу.
Згідно з вимогами Базель ІІІ, запроваджуються показники
ліквідності. Це посилить здатність банку вистояти в періоди стресу без
доступу до ринкового фінансування (LCR) та уникнути надмірного
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покладання на короткострокове ринкове фінансування (NSFR). Проте
щодо цих показників пролунало багато критики. Основні побоювання
полягають в тому, що надмірно великі запаси капіталу будуть
сконцентровані в резерві. Під впливом критики дані показники
вийшли досить розмитими, що може негативно вплинути на
монетарну політику та відновлення економіки.
Коефіцієнт левериджу є важливою підтримкою показника
капіталу зваженого за ризиком. Зменшення частки позикових коштів
окремих банків може покращити здатність до поглинання втрат, що
дозволить знизити ймовірність банкрутства при однаковому рівні
зважених за ризиком активів.
Щодо ринкової інфраструктури, слід зазначити, що поступовий
перехід на укладання OTC угод через центральних контрагентів
значно зменшить взаємопов’язаність банків, знижуючи таким чином
ризик банкрутства за умови, що центральний контрагент
контролюється і регулюється належним чином. Крім того, підвищення
забезпечення зобов'язань призведе до того, що ціна позабіржових
деривативів буде краще відображати пов'язані ризики. Відповідні
вимоги до капіталу за деривативами, кліринг яких не здійснюється
центральними контрагентами, повинні також сприяти розширенню
використання більш прозорих стандартизованих позабіржових
деривативів, що допоможе зменшити комплексність даного ринку і
відповідних контрактів. Проте реформа правил регулювання
інфраструктури європейського фінансового ринку (EMIR) не
спрямована на вирішення виявлених проблем.
Наступним питанням є здатність своєчасно та швидко приймати
рішення. Методи та інструменти, що містяться в останній директиві
Комісії будуть сприяти тому, що за банками буде здійснюватися
більший нагляд, знижуючи ймовірність банкрутств. Власники
боргових зобов'язань матимуть стимул для більш пильного
моніторингу банків, зменшуючи надмірні ризики за умови, що (а)
національні органи влади в разі необхідності будуть втручатися і
вживати необхідних заходів, і (б) інвестори будуть в змозі ретельно
перевіряти банки.
До цього часу органи нагляду мали обмежені можливості для
вирішення проблем, пов'язаних з комплексністю банків, проте їх
повноваження розширилися. Тепер вони можуть вимагати
структурних змін, ґрунтуючись на оцінці можливості врегулювання
неспроможності. Крім того, тоді як створення Європейської
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банківської організації (EBA) внесло значний вклад у конвергенцію
політики нагляду, все ж існують істотні відмінності. Головна
відповідальність за нагляд залишається на національному рівні, а
наявний рівень координації та співпраці виявився недостатнім для
збереження внутрішнього ринку під час кризи і ефективного контролю
над банками. Тому створення банківського союзу і єдиного
наглядового механізму є вкрай необхідним.
Наступним питанням, що потребує вирішення є недостатня
увага до системної (макро-пруденційної) складової. Банківський
нагляд і регулювання приділяли недостатньо уваги системним /
макропруденційним ризикам до кризи. У банків немає стимулу в
повній мірі брати на себе соціальні витрати, що випливають з їх
власного внеску в загальносистемні ризики. У відсутності основних
регулюючих і наглядових механізмів, системні ризики накопичуються
у вигляді все більш великих, складних комплексних фінансових
інститутів зі значною часткою позикових коштів.
Серед
інших
недоліків,
недавня
фінансова
криза
продемонструвала недоліки корпоративного управління в індустрії
фінансових послуг. Згідно з дослідженнями Базельського Комітету з
банківського нагляду та Комісії Євросоюзу контроль ризиків з боку
ради директорів був неадекватним, через несвоєчасне виконання,
недостатню підготовку або недостатню різноманітність складу ради
директорів. Рада директорів не завжди залучена до розробки загальної
стратегії управління ризиком або ж не приділяє достатньо часу
питанням ризик-менеджменту оскільки система управління ризиками
не була пріоритетним питанням. До того ж функції управління
ризиками не вважалась важливими в процесі прийняття рішень.
Для запобігання надмірному ризику, що приймають на себе
індивідуальні кредитні установи та в кінцевому рахунку його
акумуляції у фінансовій системі були проведені дві основні реформи:
CRD ІІІ (Capital Requirements Directive – Директиви щодо вимог до
капіталу) та CRD ІV.
У 2010 році були введені нові правила (CRD ІІІ), які вимагають
від банків впровадження політики винагороди, що не заохочує до
прийняття надмірного ризику. Щоб бути впевненими в тому, що
стимулювання
персоналу
та
менеджменту
співпадає
з
довгостроковими інтересами банку, правила, зокрема, вимагають щоб
істотна частина змінних винагород виплачувалася у вигляді акцій або
подібних до них інструментів. Виплата істотної частини винагороди
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також повинна бути відкладена на більш довгий термін. Існуючі
регулятивні норми вимагають щоб загальна винагорода не базувалась
в основному на змінній частині винагороди, проте наразі не існує
фіксованого обмеження розміру змінної частини в порівнянні з
загальною винагородою.
З метою підвищення ефективності управління ризиком в
Європейських банках, CRD ІV пропонує підвищити існуючі вимоги до
корпоративного управління в банках, а саме, підвищити ефективність
нагляду за ризиком з боку ради директорів, підвищити статус функції
ризик-менеджменту та ввести ефективний моніторинг з боку
інспекторів (керівників) за управлінням ризиком. До того ж,
Европейський парламент виступив з пропозицією подальшого
посилення вимог до винагород і встановити пропорцію між постійною
і зміною частинами винагород 1:1. Встановлення нормативу
максимальних бонусів також значно спростить задачу для наглядових
органів щодо відстеження небажаних політик винагороди. Чітко
встановлений максимум також скоротить розрив між зарплатнею
бізнес-менеджерів і ризик-менеджерів і допоможе залучити
висококваліфікованих фахівців до лав останніх. На сьогодні
регуляторні вимоги в недостатній мірі стосуються надмірного
прийняття ризику та дозволяють різні підходи з боку національних
регуляторів.
Наразі представники 27 країн ЄС та Європарламент домовились
про те, що граничний рівень бонусів і премій для банківських
службовців, в першу чергу вищої ланки, не повинен перевищувати їх
основну зарплату. Збільшення винагороди вдвічі допускається лише в
разі схвалення з боку акціонерів компанії. Внутрішньобанківські
правила виплати преміальних повинні бути схвалені більшістю у дві
третини голосів акціонерів, при цьому кваліфікована більшість
піднімається до 75% у тих випадках, коли участь в голосуванні беруть
акціонери, які володіють у сукупності менш ніж 50% акцій банку.
Нова регламентація розміру преміальних для банківських
менеджерів прийнята в рамках укладення угоди за правилами
Базель III. Нові правила можуть набути чинності вже з 1 січня 2014.
Нові вимоги до вдосконалення корпоративного управління та
винагороди є важливим кроком на шляху гармонізації приватних
інтересів банків, їх менеджменту, співробітників, акціонерів та
суспільства взагалі. Тим не менше, ефективний контроль над
ризиками, що їх бере на себе банк, стикається з певними
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випробуваннями. Так, наприклад, навіть з покращеною системою
стимулювання, менеджмент і співробітники стикаються з обмеженим
ризиком збитків через обмежену відповідальність. Контроль з боку
акціонерів є недостатнім (слабким), оскільки акції часто розпорошені
та утримуються короткостроковими інвесторами.
Слабкі корпоративне управління та контроль з боку акціонерів
зазвичай вражають інституції з сильними політичними зв’язками.
Проблема загострюється, якщо розмір або складність структури банку
унеможливлюють ефективний ризик-контроль з боку менеджменту
або зовнішніх аудиторів.
Висновки. Підсумовуючи вищесказане, треба зазначити, що
було зроблено істотні кроки для вирішення проблем, виявлених
кризою. Навіть, зважаючи на це, реформа, що запроваджується не
повністю виправила схильність до прийняття надмірного ризику,
складності банків та внутрішньо-групового кредитування. В той час як
здатність банків до поглинання збитків підвищується, неясно чи
виявляться нові правила щодо капіталу достатніми для того, щоб
обмежити торговельні ризики або надмірне іпотечне чи інше
кредитування. Банки, що займаються торговельною або іншою
інвестиційною діяльністю продовжують як і раніше користуватися
фінансовими субсидіями на додаток до гарантування депозитів
вкладників та іншими видами непрямої підтримки, наданої банкам в
цілому.
Комплексність банківських структур також ускладнює
стримування надмірного прийняття ризику через процеси
внутрішнього контролю та зовнішнього нагляду інспекторів або
учасників ринку. В той час як пропозиції комісії європейського банку
реконструкції та розвитку підтримують зменшення складності
банківських структур, потрібно вжити ряд додаткових заходів для
підтримки повноважень з прийняття рішень. Існуючі реформи
потребують вдосконалення, що стосується питань прийняття
надмірного ризику, складності банківських структур, внутрішньогрупового кредитування, системного ризику та здатності своєчасно і
швидко приймати рішення.
1. Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A global regulatory framework for
more resilient banks and banking system, BCBS, December 2010 (rev. June 2011).
[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf.
2. Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: International framework for
liquidity risk measurement, standards and monitoring, BCBS, December 2010.
[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf.
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и обобщение их по общим характеристикам. Сформулировано авторское определение
понятия «финансовая безопасность предприятия». Систематизированы принципы
обеспечения финансовой безопасности предприятия.
Ключевые слова: финансовая безопасность, принципы обеспечения
финансовой безопасности.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Фінансовоекономічна криза негативно вплинула на стан економічних та
фінансових процесів, які відбуваються в нашій державі. Такі
обставини
ускладнюють
умови
господарювання
суб’єктів
господарської діяльності та посилюють конкурентну боротьбу між
ними. Крім того, через наявність великої кількості зовнішніх та
внутрішніх загроз, такі умови можуть призвести до погіршення
фінансового стану суб’єктів господарювання. Тому, задля
гарантування їх стабільного розвитку, необхідно забезпечити
належний рівень фінансової безпеки вітчизняних підприємств.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Активні дослідження в сфері фінансової безпеки
підприємства вітчизняними науковцями почали здійснюватися
нещодавно. Основними науковцями, які розглядають питання
фінансової безпеки є: Пластун О.Л., Грищенко О.І., Побережний С.М.,
Єрмошенко М.М., Горячова К.С., Бланк І.А., Журавка О.С. та ін.
Цілі статті. Метою статті є розвиток науково-методичного
забезпечення управління фінансовою безпекою підприємства шляхом
дослідження та узагальнення теоретичних підходів до визначення
фінансової безпеки підприємства як економічної категорії.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Фінансова
безпека підприємства є невід’ємною складовою економічної безпеки.
Її головна мета полягає в тому, щоб гарантувати стабільне та
максимально ефективне функціонування підприємства сьогодні та
високий потенціал його розвитку в майбутньому.
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Необхідність постійного дотримання економічної безпеки
зумовлюється
об'єктивно
наявним
для
кожного
суб'єкта
господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування
та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень економічної
безпеки суб’єктів підприємництва залежить від того, наскільки
ефективно керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні
уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих
негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.
В умовах збільшення кількості внутрішніх та зовнішніх загроз
діяльності підприємства та, як наслідок, неухильного зростання
кількості неплатоспроможних підприємств в Україні, проблема
забезпечення належної фінансової безпеки на вітчизняних
підприємствах виходить на перший план та набуває першочергового
значення.
Узагальнення підходів окремих авторів щодо визначення
поняття «фінансова безпека підприємства» можна об’єднати за
спільними характеристиками та класифікувати таким чином (табл. 1,
складена автором).
Представники першого підходу, згідно з яким фінансова безпека
представляє собою певний механізм, не достатньо широко окреслили
суть даного поняття, оскільки вони не зазначили конкретні показники,
які характеризують стабільний стан суб’єкта господарювання.
Таблиця 1
Узагальнення підходів до визначення дефініції
«фінансова безпека» в літературних джерелах
Літературне джерело
Зміст визначення
Підхід, що відображає фінансову безпеку як механізм
1. Пластун О. Л. [1]
Фінансова безпека – це певний механізм за
допомогою якого досягається стабільний
розвиток
господарського
суб’єкта
та
забезпечується ефективність його діяльності
шляхом використання різних фінансових
важелів, методів тощо.
2. Гриценко О. І. [2]
Головна мета фінансової безпеки –
гарантувати
найбільш
ефективне
використання ресурсів підприємства для
забезпечення стабільного функціонування та
динамічного
розвитку,
запобігання
внутрішнім і зовнішнім загрозам.
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Продовження табл. 1
Підхід, що відображає фінансову безпеку як стан
3. Побережний С. М.
Фінансова безпека банку – це такий стан
Пластун О. Л.
банківської установи, який характеризується
Болгар Т. М. [3]
збалансованістю і стійкістю до впливу
зовнішніх і внутрішніх загроз, її здатністю
досягати поставлених цілей і генерувати
достатній обсяг фінансових ресурсів для
забезпечення стійкого розвитку.
4. Єрмошенко М. М.
Фінансова безпека підприємства – такий його
Горячева К. С. [4]
фінансовий стан, який характеризується, поперше, збалансованістю і якістю сукупності
фінансових інструментів, технологій і послуг,
котрі використовуються підприємством, подруге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх
загроз, по-третє, здатністю фінансової
системи
підприємства
забезпечувати
реалізацію власних фінансових інтересів,
місії і завдань достатніми обсягами
фінансових
ресурсів,
по-четверте,
забезпечувати ефективний і сталий розвиток
цієї фінансової системи.
5. Журавка Ф. О.
Фінансова безпека суб’єкта підприємництва
Могиліна Л. А. [5]
відображає стан його захищеності, виражений
через показник рівня його фінансового стану.
6. Бланк І. А. [6]
Фінансова безпека підприємства – кількісно і
якісно детермінований рівень фінансового
стану підприємства, що забезпечує стабільну
захищеність
його
пріоритетних
збалансованих фінансових інтересів від
ідентифікованих реальних і потенційних
загроз зовнішнього і внутрішнього характеру,
параметри якого визначаються на основі його
фінансової філософії й створюють необхідні
передумови фінансової підтримки його
стійкого
росту
в
поточному
й
перспективному періоді.
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Продовження табл. 1
Підхід, що відображає фінансову безпеку як якість фінансових
інструментів
7. Користін О. Є. [7]
Фінансова безпека – це якість фінансових
інструментів та послуг, що запобігає
негативному впливу можливих прорахунків і
прямих зловживань.
Підхід, що відображає взаємозв’язок підприємства з державою
8. Петренко Ю. М.
Фінансова безпека на рівні підприємства
[8]
виступає одночасно як незалежна від
фінансово-кредитної сфери держави категорія
та з іншого – як інтегрована в неї підсистема.
Підхід, що відображає фінансову безпеку як здатність підприємства
ефективно провадити фінансову діяльність
9. Гукова А. В.
Фінансова безпека підприємства – здатність
Анікіна І. Д. [9]
підприємства самостійно розробляти й
проводити фінансову стратегію, відповідно
до цілей корпоративної стратегії, в умовах
невизначено й конкурентного середовища.
10. Журавка О. С. [10] Фінансова безпека суб’єктів підприємництва
–
здатність
суб’єктів
підприємництва
здійснювати свою господарську, в тому числі
й фінансову діяльність, ефективно і стабільно
шляхом
використання
сукупності
взаємопов’язаних
діагностичних,
інструментальних та контрольних заходів
фінансового
характеру,
що
мають
оптимізувати
використання
фінансових
ресурсів, забезпечити належний їх рівень та
нівелювати вплив ризиків внутрішнього і
зовнішнього середовища.
Такі вчені, як Єрмошенко М.М., Горячева К.С., Бланк І.А.,
Журавка Ф.О., Могиліна Л.А. та інші розглядають фінансову безпеку
як стан установи, який має певні характеристики (наприклад,
збалансованість, стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз тощо).
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Недолік даного підходу полягає в тому, що коло наведених
характеристик досить вузьке та потребує значного розширення.
Користін О.Є., який є прихильником третього підходу, зазначає,
що фінансова безпека являє собою якість фінансових інструментів та
послуг. Даний підхід до визначення фінансової безпеки підприємства
не дає конкретну оцінку досліджуваному поняттю, а лише дає
узагальнене визначення даної економічної категорії.
Основним недоліком останніх двох підходів, один з яких
відображає взаємозв’язок підприємства з державою, а інший розглядає
фінансову безпеку як здатність підприємства ефективно провадити
свою фінансову діяльність, є те, що науковці не достатньо конкретно
визначають мету фінансової безпеки, яка обов’язково повинна бути
чітко визначена, якщо автор прагне ґрунтовно дослідити дане поняття.
Для більш детального розгляду дефініції «фінансова безпека
підприємства» автором виконаний морфологічний аналіз складових,
наведений у табл. 2, де розкривається кожна базова категорія
фінансової безпеки підприємства.
Таблиця 2
Морфологічний аналіз визначення сутності дефініції «фінансова
безпека підприємства»
Складова
Визначення категорії
Механізм [12]
Сукупність органів і процесів, з яких
складається певне явище
Стан [12]
Обставини, умови, в яких хто-, що-небудь
перебуває, існує
Важіль [12]
Засіб, який може сприяти розвитку чогось,
досягненню мети
Збалансованість [12] Співвідношення взаємно обумовлених частин,
елементів,
що
забезпечує
нормальне
існування, функціонування, роботу чогонебудь
Стратегія [12]
Спосіб дій, лінія поведінки кого-небудь
Таким чином, спираючись на проведені дослідження, можна
сформулювати наступне визначення поняття «фінансова безпека
підприємства»: фінансова безпека підприємства – це стан, який
характеризується
фінансовою
рівновагою,
стабільністю,
платоспроможністю і ліквідністю підприємства, який досягається
шляхом застосування окремих заходів, важелів, інструментів, що дає
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змогу вчасно ідентифікувати зовнішні і внутрішні загрози діяльності
підприємства та своєчасно на них відреагувати. Дане визначення
найбільш повно відображає сутність поняття фінансова безпека,
оскільки воно не тільки дає характеристику даній економічній
категорії, а й зазначає головну мету фінансової безпеки підприємства.
Організація і функціонування комплексної системи забезпечення
фінансової безпеки підприємства в цілях максимальної ефективності
повинні ґрунтуватися на певних принципах. Про це у своїх працях
згадували багато науковців, у тому числі і В.П. Мак-Мак, який виділяє
наступні принципи системи безпеки підприємства: пріоритет заходів
попередження; законність; комплексне використання сил і засобів;
координація і взаємодія всередині і поза підприємством; поєднання
гласності з конспірацією; компетентність; економічна доцільність;
планова основа діяльності; системність [11].
1. Комплексність - забезпечення безпеки персоналу,
матеріальних, фінансових і інформаційних ресурсів від можливих
загроз всіма доступними законними засобами і методами.
2. Своєчасність - постановка завдань комплексної безпеки на
ранніх стадіях розробки системи безпеки на основі аналізу і
прогнозування загроз.
3. Активність - захищати інтереси фірми необхідно з достатньою
наполегливістю.
4. Законність - розробка системи безпеки на основі
законодавства в області підприємницької діяльності, захисту
інформації, приватної охоронної діяльності, а також інших
нормативно-правових актів з безпеки.
5. Економічна доцільність і зіставність можливого збитку і
витрат на забезпечення безпеки (ефективність - вартість).
6. Спеціалізація - залучення до розробки засобів захисту
спеціалізованих організацій, найбільш підготовлених до конкретного
виду діяльності з забезпечення безпеки.
7. Взаємодія і координація - здійснення заходів забезпечення
безпеки на основі чіткої взаємодії зацікавлених підрозділів і служб.
8. Вдосконалення - поява нових технічних засобів захисту з
урахуванням змін в методах і засобах розвідки і промислового
шпигунства, нормативно-технічних вимог, накопиченого вітчизняного
і зарубіжного досвіду.
9. Централізація управління - самостійне функціонування
системи безпеки за єдиними принципами.
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Таким чином, всі зазначені вище принципи можна згрупувати та
систематизувати у окремі групи залежно від основних функцій
менеджменту: планування, організація, мотивація, контроль (рис. 1).
Принципи забезпечення фінансової безпеки підприємства
залежно від функцій менеджменту

Принцип своєчасності
Планування

Принцип економічної доцільності
Принцип спеціалізації
Принцип активності

Організація

Принцип законності
Принцип надійності
Принцип обов’язкової диференціації
заходів

Мотивація

Принцип взаємодії і координації
Принцип вдосконалення
Принцип централізації і управління

Контроль

Принцип комплексності
Принцип безперервності

Рис. 1. Систематизація принципів забезпечення фінансової
безпеки підприємства залежно від функцій менеджменту [власна
розробка на основі 11]
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На нашу думку, ці принципи можуть бути доповнені. По-перше,
принципом безперервності, який припускає, що функціонування
комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємства
повинне здійснюватися постійно. По-друге, принципом обов'язкової
диференціації заходів. Мається на увазі, що вибір заходів по
подоланню виниклих загроз відбувається залежно від характеру
загрози і ступеня тяжкості наслідків її реалізації. Нарешті, по-третє,
принципом надійності, який повинен гарантувати високий ступінь
надійності певних параметрів усіх процесів, що не повинні виходити
за межі припустимих відхилень, що встановлені компетентними
суб’єктами економічної безпеки. У протилежному випадку процеси
будуть порушувати рівновагу системи і перешкоджати досягненню
поставлених цілей.
Висновки. Дослідження сутності дефініції «фінансова безпека
підприємства» на основі узагальнення теоретичних уявлень та
морфологічного аналізу дозволили уточнити її економічний зміст за
рахунок виокремлення найважливіших характеристик фінансової
безпеки та формулювання на їх основі авторського визначення даної
економічної категорії. Обов’язковими елементами будь-якої системи
фінансової безпеки є принципи її забезпечення, тому важливим було
доповнення вже існуючих принципів та розробка нових. Таким чином,
подальші дослідження даного питання будуть спрямовані на розробку
системи фінансової безпеки, яка б ефективно попереджала розвиток
кризових явищ на вітчизняних підприємствах.
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КРЕДИТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОГОВОРІВ
СУБКОНТРАКТИНГУ
В статті розкрито роль забезпечення кредиту з використанням договорів
субконтрактингу (під якими розуміється кооперація суб’єктів господарювання,
проявом якої є встановлення довгострокових господарських відносин), як
забезпечення кредиту, що сприяє врахуванню не лише наявного забезпечення кредиту,
а й майбутньої фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого бізнесу в рамках
відповідних договорів.
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STRENGTHENING THE ROLE OF LOAN
SECURITY USING SUBCONTRACTING AGREEMENTS
In the article is opened the role of loan security using subcontracting agreements
(understood as cooperative of enterprises, a manifestation of which is to establish long term
business relations) as loan security, which contributes account not only the existing loan
security, but also future financial activities of small business enterprises under the relevant
agreements.
Keywords: small business loans, bank, loan security, small business, subcontracting.

Беломестный А.
УСИЛЕНИЕ РОЛИ КРЕДИТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОГОВОРОВ
СУБКОНТРАКТИНГА
В статье раскрыта роль обеспечения кредита с использованием договоров
субконтрактинга (под. которыми понимается кооперация субъектов хозяйствования,
проявлением которой является создание долгосрочных хозяйственных отношений),
как обеспечения кредита, что способствует учѐту не только существующего
обеспечения кредита, а и будущей финансово-хозяйственной деятельности субъекта
малого бизнеса в рамках договора субконтрактинга.
Ключевые слова: кредитование малого бизнеса, банк, обеспечение кредита,
малый бизнес, субконтрактинг.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Стабільність
функціонування та розвиток суб’єктів господарювання малого бізнесу,
як і будь-яких інших суб’єктів ринкових відносин значною мірою
залежить від достатності власної ресурсної бази та можливості її
поповнення у разі необхідності із зовнішніх джерел. Водночас з цим
такі питання особливо гостро виникають в умовах розвитку та
подолання наслідків дії фінансових криз. Суб’єкти малого бізнесу в
своїй діяльності постійно потребують додаткових фінансових ресурсів
як для відкриття нових підприємств, так і для розвитку уже існуючих.
Прийнятний вид кредитування буде поштовхом для становлення
малого бізнесу та збільшенню його долі в економіці регіонів та країни
в цілому. Тож невипадково, що останнім часом проблемні питання
кредитування суб’єктів малого бізнесу займають привалююче місце у
дослідженнях науковців.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню теоретичних і практичних питань банківського
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кредитування малого бізнесу приділяло значну увагу сучасні вітчизняні та
зарубіжні науковці, зокрема теоретичними основам кредитування присвячені
роботи М. Атласа, Є. Боброва, О. Васюренко, З. Варналія,
І.
Губарєвої, І. Гуцала, А. Єпіфанова, О. Криклій, О. Лаврушина, І. Сало,
В. Стародубцева. Питанням фінансово-кредитного забезпечення діяльності
суб’єктів малого бізнесу – роботи А. Гринюк, С. Дриги, Г. Колісник,
О. Кужель, О. Лютої, В. Майбороди, І. Майсюри, О. Пакової,
В. Степаненко, М. Фастовця та інших. Питанням оцінки кредитоспроможності
Е. Цвіткової, І. Вишнякова, Г. Табачук, Н. Дехтяр та інших.
Цілі статті. Метою статті є дослідження ролі забезпечення при
кредитуванні суб’єктів малого бізнесу.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Кредитування
малого бізнесу поступово збільшується, але загальна потреба суб’єктів
малого бізнесу в позикових коштах задовольняється лише на 17-20%
[1]. Головною проблемою кредитування малих підприємств банкіри
називають непрозорість українського малого бізнесу.
Другою проблемою при кредитуванні суб’єктів малого бізнесу
визначають відсутність в них надійного ліквідного забезпечення.
Значна кількість суб’єктів малого бізнесу, якщо мають заставу, не
можуть її використовувати в якості забезпечення, тому що його не має
на балансі чи не має документів, які засвідчують право власності на
них. Традиційно при кредитуванні суб’єктів малого бізнесу
виступають житлова та нежитлова нерухомість, устаткування,
автотранспорт, які знаходяться у власності як підприємства, так і в
особистій власності власника підприємства. В свою чергу застава
повинна забезпечувати суму кредиту та відсотки по ньому за весь
строк кредитування. Крім того, зазвичай банки потребують
застрахувати заставне майно. Як слідство якщо у банку і є відповідні
програми для малого бізнесу, то зазвичай вони залишаються для них
дуже дорогими та недоступними.
Виходячи з вищезазначеного з впевненістю можна
стверджувати, що однією з найважливіших проблем кредитування
суб’єктів малого бізнесу – є відсутність надійного ліквідного
забезпечення та відсутність «надійних» гарантій повернення кредиту
банку.
Одним з методів вирішення цієї проблеми є пошук нових видів
забезпечення кредиту, які задовольнять як банк, так і суб’єкт малого
бізнесу. З цього боку можна запропонувати застосування промислової
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кооперації у вигляді субконтрактингу (рис. 1).
В сучасних умовах розвитку економіки змінюється сама
парадигма економічного розвитку, внаслідок чого малий бізнес поряд
із великим бізнесом і крупним капіталом виступає рівнозначним (а в
деяких випадках навіть ще більш активним) гравцем господарських
відносин, перетворюючись з їхнього придатку на їхнього незмінного
партнера.
Сьогодні відбувається зміщення пріоритетів з кількісних
показників, які визначають розміри підприємства, до якісних
показників, що характеризують сам продукт, послугу, новацію, яка
наділена новими споживчими якостями. За таких умов по природі
жорсткі й громіздкі структури підприємств-індустріальних гігантів
опиняються в закономірному програші порівняно з гнучкими й
динамічними малими підприємствами, які здатні швидко реагувати на
найменші зміни ринкової кон’юнктури, споживчого попиту, виявляти
й задовольняти нові потреби і, таким чином, зміцнювати позиції на
певному сегменті ринку й розширювати певне коло споживачів.
Також змінюється й психологія споживача, яка дедалі більше
відходить від стандарту і хоче споживати індивідуальні продукти.

Рис. 1. Види забезпечення кредиту (розроблено автором)
Відбувається диференціація попиту та індивідуалізація
споживання, що створило сприятливі передумови для розвитку малого
бізнесу. Дослідники сектора малого й середнього бізнесу розділяють
підприємства у цій сфері на дві головні групи:
перша група: підприємства, які прямо або опосередковано
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пов’язані з великим бізнесом, тобто, будучи юридично самостійними
одиницями, вони працюють на контрактній основі з великими
підприємствами, виконуючи субпідрядні роботи. Їхні характерні
особливості: спеціалізація на виробництві обмеженого асортименту
деталей і вузлів, що звільняє великі підприємства від необхідності їх
виготовлення у своїх цехах; гнучкість і швидкість переобладнання
виробництва і модернізації моделей продукції, що дає змогу долати
технічний консерватизм і жорсткість структур великого бізнесу; нижчі
затрати на продукцію та послуги; виконання ролі «полігонів» для
впровадження інновацій та експериментаторів під час обслуговування
нових товарів, які виробляються великими підприємствами.
друга група: економічно і юридично самостійні
підприємства, які безпосередньо конкурують з великим бізнесом та
між собою на ринку.
Для досягнення конкурентних переваг головні промислові
підприємства потребують концентрації ресурсів. Саме концентрація
ресурсів та укріплення призвели до необхідності розподілу праці та
спеціалізації. А надалі – призвели до необхідності створення та
розширення мереж субконтрактних виробництв – переважно суб’єктів
малого бізнесу, які створюють 70-80% вартості кінцевої продукції [2].
Ця модель організації бізнесу отримала швидке розповсюдження в
країнах з різним рівнем розвину тості економіки, таких як: країни ЄС,
США, Японія, Бразилія, Індія, Китай, Мексика, Туреччина і т.д.
Основними перевагами, які економіка отримує, спираючись на
субконтрактинг є:
велика гнучкість та адаптація до змін попиту;
оптимізація виробничого процесу (в багато підприємств які
мають вертикальну інтеграцію не мають оптимального використання
виробничих потужностей в певних точках виробничого циклу).
Розподіл виробничого процесу між різними спеціалізованими
суб’єктами господарювання, які користуються фінансовою,
управлінською та оперативною самостійністю, вимагає від кожного
суб’єкту господарювання повного використання своїх ресурсів.
Наявність значної кількості постачальників – субконтракторів, які
мають подібну підготовку, культуру виробництва та швидко
переналагоджуваним виробничим устаткуванням, дозволило головним
підприємствам – контракторам використовувати конкуренцію між
постачальниками для досягнення максимально можливого показника
ціна - якість.
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Субконтрактинг не є принципово новим типом відносин між
суб’єктами господарювання. Підрядники, постачальники та замовники
існували завжди, і в нашій країні і за кордоном. Але, в умовах
ринкової економіки цей вид партнерства набуває особливого значення,
стає способом існування багатьох суб’єктів малого бізнесу. Він являє
собою довгострокові відносини в сфері постачання та виробництва
між великим підприємством, яке виробляє значні обсяги масової
продукції та суб’єктами малого бізнесу, які працюють на основі
подетальної, технологічної, модельної спеціалізації виробництва
продукції, що виробляється відносно невеликими обсягами або
завузької номенклатури. Також, сутність субконтрактних відносин
полягає у збільшенні обсягу робіт, що передаються великими
підприємствами за договорами субконтрактингу суб’єктам малого
бізнесу, а також у пошуку і налагодженні партнерських відносин між
великим підприємством і суб’єктами малого бізнесу (рис. 2).
На рівні підприємства процес субконтрактингу можна
розглянути з двох боків: контрактора та субконтрактора.
Для контрактора головною перевагою є можливість позбутися
непрофільних активів та сконцентрувати зусилля та ресурси на
стратегічних напрямках своєї діяльності. Це зменшує витрати
власного виробництва, прискорює технологічний процес виробництва
нових
товарів,
полегшує
процес
сертифікації,
підвищує
продуктивність праці та конкурентоспроможність підприємства,
прискорює обертання власних ресурсів.
Суб’єкти малого бізнесу – субконтрактора, як правило, можуть
запропонувати контрактору невисоку собівартість продукції за
рахунок конкретної спеціалізації виробництва та простоти структури
управління, і, відповідно, невеликих накладних витратах, ніж у
крупних та багатопрофільних компаній. Крім того, суб’єкти малого
бізнесу мають високий рівень мобільності в переналагоджені
обладнання
за
рахунок
широкого
використання
гнучких
спеціалізованих виробничих систем.
Найбільший інтерес для суб’єктів малого бізнесу –
субконтракторів є включення їх до ланцюга постачання крупного
підприємства – контрактора протягом всього циклу виробництва
продукції. Така співпраця стає можливою при роботі з крупними
підприємствами – контракторами, які мають масове та крупносерійне
виробництво. За цієї умови постачання субконтрактної продукції
здійснюється партіями в рамках встановленого графіку постачань.
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Рис. 2. Процес взаємодії суб’єктів господарювання в рамках
договорів субконтрактингу (розроблено автором).
Робота за умови постійного завантаження забезпечує суб’єктам
малого бізнесу (субконтракторам), які виробляють комплектуючі,
постійний дохід за рахунок інтенсивного використання обладнання та
трудових ресурсів.
Суб’єкт малого бізнесу – субконтрактора позбавляється від
необхідності значних, фінансових втрат на розробку продукції,
створення власної збутової мережі, просування товару на ринок. За
умови достатньої завантаженості виробництва не має необхідності в
неприливному активному пошуку нових заказів, що теж потребує
значних додаткових фінансових втрат.
В деяких випадках субконтрактора отримують від контакторів
обладнання, технологічне оснащення, а також допомогу в здійсненні
стандартизації і контролю якості, які необхідні для виконання заказу.
Іноді здійснюють сумісні розробки. Субконтрактні відносини чітко
регламентуються, що призводить до певної прозорості та
передбаченості у взаємовідносинах. Все це передбачає стрімке
зростання продуктивності праці та змінності виробництва у всіх сторін
цих відносин.
Ринок внутрішнього промислового субпідряду як такий в
Україні ще не сформований [3]. Українські підприємці до такого роду
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діяльності ставляться досить насторожено. Адже для більшості
українців надійне виробництво – це те, де все своє. Основна ж
причина низької активності українських субконтакторів – у
відсутності потрібної інформації про партнерство. Проблеми, з якими
стикаються українські потенційні підприємства - субконтрактори, є
відображенням тієї ситуації, яка склалася в нашій промисловості:
нестача оборотних коштів, відсутність системи якості, сертифікованої
за міжнародними стандартами, відсутність інформації про тендери на
постачання, що проводяться, відсутність досвіду маркетингової
діяльності, недостатнє знання інтернет-технологій, врешті-решт
незнання власних можливостей. Рівень розвитку субконтрактингу в
Україні помітно відстає від рівня, досягнутого не тільки розвиненими
країнами, але і тими, що розвиваються. В Україні про партнерство між
великими і малими промисловими компаніями заговорили недавно,
ринок субконтрактів в нашій країні розвинений поки дуже слабко.
Більшість заводів мають в своєму розпорядженні повний цикл
виробництва і не бажають передавати замовлення на комусь іншому.
Для багатьох галузей вітчизняної промисловості, на думку
фахівців, субконтрактинг - єдиний реальний спосіб реанімації
виробництва.
Це
насамперед
стосується машинобудування,
електротехнічної і електронної промисловості, виробництва побутових
приладів, металообробки, пошиття одягу і деяких інших.
Субконтрактинг може стати для українських компаній зручним
способом проникнення на ринок країн ЄС.
Сприяти збільшенню фінансової підтримки розвитку суб’єктів
малого бізнесу може взаємодія реального сектору економіки з
використанням договорів субконтрактингу та банківського сектору
економіки, яка проявляється в розміщенні та акумулюванні тимчасово
вільних коштів реального сектору економіки, організації розрахунків
між суб’єктами ринку та наданні кредитів.
Для банківського сектору договори субконтрактингу можуть
стати надійним забезпеченням кредиту для суб’єктів малого бізнесу,
що призведе до активізації цього виду кредитування та отримання
прибутку від кредитних операцій. Адже, кооперація суб’єктів
господарювання у вигляді субконтрактингу проявляється у
встановленні довгострокових господарських взаємовідносин великих
підприємств з субконтракторами – суб’єктами малого бізнесу. Цей вид
кооперації супроводжується високим рівнем планування виробничого
і фінансового процесу великого підприємства з урахуванням всіх
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інтегрованих в цей процес суб’єктів малого бізнесу.
Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, можна стверджувати,
що однією з перешкод при кредитуванні суб’єктів малого бізнесу є
відсутність надійного ліквідного забезпечення. Тому, автором
пропонується з наявних видів забезпечення кредитів розвивати
субконтрактинг, який базується на взаємодії між великим
підприємством та суб’єктами малого бізнесу. В Україні
субконтрактинг не отримав належного розвитку, оскільки завдання
більш раціонального розвитку праці були витіснені актуальнішими для
нас проблемами – елементарного виживання підприємств. І лише
останнім часом вона починає розвиватися в тих галузях, де активно
функціонує великий бізнес, в рамках яких, вітчизняні виробники
конкурують з високоякісною імпортною продукцією, зі всією
гостротою ставить завдання підвищення конкурентоздатності
вітчизняної продукції.
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У статті основну увагу приділено визначенню сутності стратегічного
планування, обґрунтовано його роль у системі аграрного виробництва. Окреслено
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В статье основное внимание уделено определению сущности стратегического
планирования, обоснована его роль в системе аграрного производства. Обозначены
основные направления стратегического планирования, а также адаптации
стратегических планов к условиям аграрного производства.
Ключевые слова: стратегия, стратегическое управление, стратегическое
планирование, аграрное производство.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Сучасний стан
ринкових відносин в економіці, високий рівень конкуренції та
невизначеності зумовлюють суттєві зміни в процес управління
підприємством, а особливо в системі аграрного виробництва. Значна
самостійність аграрних підприємств в умовах глобальної конкуренції
вимагає від менеджерського персоналу підприємства опанування
мистецтва стратегічного управління, яке дозволяє вміло виходити з
кризових та екстремально важких ситуацій та швидко адаптуватись до
змін у зовнішньому середовищі. При цьому, важливі управлінські
рішення повинні прийматися на основі чіткого пізнання ситуації,
дослідження можливих шансів, вибору цілей підприємств та засад
використання ними ресурсів у довгостроковій перспективі, а особи, які
ці рішення приймають, мають характеризуватися схильністю до
докорінної зміни простору чи способу діяльності фірми, відповідно до
зміни місії чи стану зовнішнього оточення.
Тенденції розвитку економіки вказують на те, що він
відбувається хаотично під впливом тимчасової ринкової кон’юнктури,
яка склалась на певний період часу. Особливо це характерно для
аграрного виробництва. Так, якщо минулого року середня ціна
реалізованої продукції була порівняно високою, то на наступний рік
прослідковується чітка тенденція щодо значного зростання площ
посіву відповідної культури. При цьому не враховується вплив
природо-кліматичних умов, а також те, що надто велика пропозиція
певного товару, неминуче спричинить обвал цін на відповідному
ринку. В таких умовах особливої актуальності набуває питання
ефективного стратегічного планування, як важливого елементу
процесу стратегічного управління, а з тим і одного з чинників
підвищення ефективності аграрного виробництва.
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Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Фундаментальним та прикладним теоретичним проблемам
стратегічного управління та стратегічного планування присвячені
праці провідних іноземних вчених, таких як І. Ансофф, К.В. Гофер,
П.Ф. Друкер, М.Е. Портер, К. Ендрюс, Дж. Куінн, Г. Мінцберг,
А. Стрікленд,
А.А. Томсон,
Е. Чендлер,
Б.Дж. Хендерсон,
Р.А. Фатхутдінов та інші. Провідними вітчизняними науковцями
також багато уваги приділяється проблемам здійснення стратегічного
управління в сучасних економічних умовах на основі концепції
стратегічного планування. Їх у своїх працях вивчають А.П. Наливайко,
В.Д. Нємцов, Л.Е. Довгань, І.А. Ігнатьєва, З.Є. Шершньова,
М.Г. Саєнко та ін. В свою чергу питання стратегічних аспектів
розвитку сільського господарства висвітлювали у свої дослідженнях
В.М. Нелеп,
О.М. Онищенко,
Б.Й. Пасхавер,
П.Т. Саблук,
О.М. Шпичак, В.Г. Андрійчук, М.В. Вихор, С.І. Дем’яненко,
Д.Ф. Крисанов, В.В. Липчук, В.М. Трегобчук, В.В. Галанець та інші.
Проте, незважаючи на велику кількість теоретичних досліджень
даної проблеми, питання застосування інструментів стратегічного
планування для управління в аграрних підприємствах вимагає більш
глибшого і комплексного дослідження.
Цілі статті. Метою даної статті є дослідження основних
положень концепції стратегічного планування, визначення його
переваг та недоліків, а також вивчення інструментарію, особливостей
та етапів здійснення процесу стратегічного планування в системі
аграрного виробництва.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вироблення
стратегічного бачення та місії аграрного підприємства, визначення
цілей та вибір стратегії – це основні завдання стосовно вибору
подальшого напряму його розвитку. З цієї точки зору, перед
менеджментом підприємства стоїть задача, визначити в якому напрямі
розвиватиметься підприємство, спланувати її коротко- та
довгострокові цілі, а також кроки та дії, які робитимуться для
досягнення намічених результатів. Все це на думку А.А. Томсона та
А. Стрікленда складає стратегічний план підприємства. [1, с.29]
Стратегічне планування як один із способів прогнозування явищ
суспільного життя та господарських процесів в системі аграрного
виробництва ґрунтується на стратегічному передбаченні зовнішнього
середовища та адаптації до його змін, розподілі виробничих ресурсів
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та оцінці стратегічного потенціалу, координації внутрігосподарської
виробничої структури на основі методів портфельного аналізу.
Розвиток стратегічного аналізу тісно пов’язаний з розвитком
стратегічного управління. Власне на зламі 50-60-тих років,
нестабільність зовнішнього середовища, яке оточувало підприємства
спричинило значне зацікавлення науковими методами передбачення
змін, а також планування та раціональне пристосування до них.
Відмітимо, що розвиток стратегічного планування, як загалом
розвиток наукової думки в сфері стратегічних досліджень, відбувався
в основному в США та країнах Західної Європи, і був спричинений
новими вимогами, які ставили до менеджменту власники великих
компаній.
До появи стратегічного планування в практиці управління
підприємством користувались інструментами довгострокового
планування, яке спиралось на те, що майбутнє може бути передбачене
шляхом екстраполяції історично сформованих тенденцій зростання, та
являлось реакцією підприємств на швидке зростання, розміри і
складність. [2, с.29]
Причиною появи стратегічного планування стало розуміння, що
тенденції розвитку економіки загалом та окремих підприємств зокрема
змінюють надто швидко, та прогнозувати їх методами
довгострокового планування вже небезпечно, особливо в умовах
насиченості ринку, посилення конкуренції, появи нових технологій та
постійних змін попиту.
Стратегічне планування на відміну від довгострокового
планування є більш багатогранним, складним і трудоємким процесом.
При тому, вихідні положення стратегічного аналізу базуються на
результатах аналізу як внутрішніх можливостей підприємства, так і
його оточення, особливо оцінці конкурентних сил і пошуку шляхів
формування конкурентних переваг, метою яких є поліпшення реакції
суб’єкта господарювання на динаміку ринку та поведінку конкурентів.
[3, с.13]
На відміну від довгострокового планування, методичними
інструментами якого виступають різного роду екстраполяційні
прогнози, стратегічне планування спирається на сценарії, а також
нормативні та організаційні прогнози розвитку ситуацій.
Таким чином, стратегічне планування – це адаптивний процес,
за допомогою якого регулярно здійснюється розробка корекції
системи формалізованих планів, перегляд змісту заходів щодо їх
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виконання на основі безперервного контролю та оцінювання змін
зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.[4]
Стратегічне планування в системі аграрного виробництва є
складовою частиною та однією з функцій стратегічного управління,
яка спирається на принципи системності, комплексності, науковості,
економічної
доцільності,
безперервності,
ситуаційності,
альтернативності, динамічності, реалістичності, цілевстановлення та
цілереалізації.
Процес проведення стратегічного планування в аграрній сфері
передбачає такі етапи:
I. Визначається основна мета, заради якої функціонує
підприємство, здійснюється господарська діяльність;
II. Проводиться оцінка зовнішнього середовища функціонування
економічного суб’єкта та чинників, які мають вплив на результати їх
діяльності;
III. Здійснюється аналіз конкурентного середовища та оцінюються
його вплив на функціонування економічного суб’єкта;
IV. Проводиться
порівняння
фактичних
результатів
господарювання з досягненнями передових підприємств в галузі та
визначається конкурентна позиція економічного суб’єкта на ринку;
V. Оцінюється внутрішній потенціал підприємства, його ресурси,
система управління тощо;
VI. Визначається місія підприємства та формуються довгострокові
цілі;
VII. Моделюються сценарії розвитку з урахуванням ймовірності
настання тих чи інших подій;
VIII. Оцінюються стратегічні альтернативи, а саме можливість
виходу на нові ринки, зміни маркетингової позиції та каналів
реалізації, розширення виробництва, використання якісніших ресурсів
тощо;
IX. Вибирається та формулюється стратегія підприємства або набір
стратегій;
X. Розробляються стратегічні плани та програми, які включають
систему тактичних та оперативних планів, а також детальну програму
дій та графік робіт;
XI. Формування стратегічного бюджету.
Важливим етапом стратегічного планування підприємств
аграрної сфери є аналіз оточення, який по-суті являється процесом
моніторингу оточення економічного суб’єкта з метою визначення
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існуючих та майбутніх шансів та загроз, що можуть впливати на їх
здатність досягати поставлені цілі. Ті підприємства, які постійно та
комплексно досліджують своє оточення, не є здивовані появою нових
перешкод та готові до їх подолання, вони менше піддаються стресам
та кризам, а також застосовують творчий та креативний підхід щодо
управління. Сигнали з оточення є підставою для раціонального
планування майбутнього та вибору стратегії підприємством.
Іншим не менш важливим етапом стратегічного планування є
безпосередньо
оцінка
внутрішнього
середовища
сільськогосподарського підприємства. Вона розкриває ті внутрішні
можливості і той потенціал, на який може розраховувати
підприємство у конкурентній боротьбі в процесі досягнення
поставлених цілей.
В практиці стратегічного аналізу прийнято розрізняти два
основних підходи: жорсткий формалізований та гнучкий
недетермінований. Для сільського господарства, беручи до уваги його
специфіку та особливості господарювання, найкраще підходить
гнучкий підхід до планування, який базується на методиці побудови
сценаріїв. Основний методичний підхід спирається на твердження, що
якщо менеджмент підприємства неспроможний точно передбачати
майбутнє, то воно може хоча б розглянути всі можливі варіанти
розвитку – можливо серед них виявиться вірний. При тому точність та
результативність стратегічного планування залежать від того чи всі
сценарії розвитку подій та явищ зовнішнього середовища розглянуті
та вивчені. Якщо якась альтернатива не врахована , то стратегічний
план буде не якісним, а стратегія – невірною.
Висновки: В умовах жорсткої конкуренції та ситуації на
аграрному ринку, що швидко змінюється здійснення стратегічних
досліджень повинно базуватись на системному підході, тобто не
тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ аграрних
підприємств, але й виробити довгострокову стратегію, яка б дозволила
вчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища. Результати
дослідження свідчать, що для ефективного динамічного розвитку
підприємств аграрної сфери, особливо в умовах сучасного мінливого
зовнішнього оточення, важливого значення набуває стратегічне
планування. Воно дозволяє визначити всі можливості та загрози для
ефективного функціонування аграрних підприємств, які існують в
зовнішньому середовищі, а також формувати та реалізовувати
стратегії, які б забезпечили досягнення їх сталого подальшого
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розвитку та зміцнили конкурентоспроможність як на внутрішньому
так і на зовнішньому ринках.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Бухгалтерський
облік та фінансова звітність підприємств різних країн мають свої
особливості, що зумовлено соціальними, економічними та
політичними факторами. Обробку інформації для управління
підприємством, прийняття рішень при інвестуванні значно
ускладнюють розбіжності у складі та структурі фінансової звітності.
Тому в умовах інтеграції України до світового економічного простору,
перехід бізнесу до системи обліку за міжнародними стандартами
фінансової звітності (МСФЗ)є об’єктивною необхідністю. Важливим
етапом у цьому напрямку стало прийняття 12 травня 2011 року
Верховною Радою України змін до Закону України «Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», згідно з якими
починаючи з 1 січня 2012 р. публічні акціонерні товариства, банки,
страховики, а також підприємства, що провадять господарську
діяльність за видами, визначеними переліком Кабінету Міністрів
України, складають фінансову звітність і консолідовану фінансову
звітність за МСФЗ [2]. Це дозволить вітчизняним суб’єктам
господарювання забезпечити порівнянність показників діяльності та
скоротити витрати на трансформацію звітності у довгостроковій
перспективі.
Перехід України на Міжнародні стандарти фінансової звітності
актуалізував необхідність розробки відповідної нормативнометодичної бази, яка не суперечитиме МСФЗ, але дозволить їх
адаптувати до вітчизняної практики ведення бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Особливості методології та організації обліку страхових
компаній досліджено у роботах О. Гаманкової, Т. Гарматій,
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Р. Грачової, Т. Дубровиної, О. Кисельової, В. Леня, О. Охріменко,
В. Приходька. Питання ведення бухгалтерського обліку й складання
фінансової звітності за міжнародними стандартами розглянуті у
роботах таких вітчизняних вчених: С.Голова, Н.Горицької,
В.Костюченка, Ю.Кузьмінського, М.Лучка, В.Пархоменка, О.Редька,
Н.Ткаченко, В.Швеця та інших. Незважаючи на існуючі дослідження у
даній сфері, все ще залишаються недостатньо дослідженими ряд
питань пов’язаних з організацією переходу страхових компаній на
складання фінансової звітності за міжнародними стандартами.
Цілі статті. Основними завданнями статті є дослідження
особливостей складання фінансової звітності страховими компаніями
у відповідності із МСФЗ, визначення ролі облікової політики
страхової компанії при переході на МСФЗ та аналіз її положень щодо
відображення операцій основної діяльності страховика, визначення
критеріїв відокремлення страхових контрактів від інших продуктів
страхової компанії.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ринок страхових
послуг в Україні все ще перебуває на стадії формування та нарощення
оборотів діяльності. За даними Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, станом на
30.09.2012 в Україні діяло 448 страхових компаній, за дев’ять місяців
2012 року до Державного реєстру було включено 6 компаній та
виключено 1, що у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, коли
було виключено 19 компаній та зареєстровано 5, свідчить про
відносну стабілізацію ринку[4]. Також спостерігається поступове, хоч
і нерівномірне, нарощення активів страховими компаніями (рис.1).
Найбільший тем приросту активів порівняно з попереднім роком був у
2007 р. та 2008 р. і становив 34,25% та30,17% відповідно. Протягом
2007-2008 років, також, відбулося стрімке зростання валових
страхових премій та страхових виплат із наступним падінням даних
показників у 2009 році.
Застосування вітчизняними підприємствами норм МСФЗ при
підготовці звітності дає можливість виходу на міжнародні ринки
капіталу з фінансуванням на більш вигідних умовах, адже наданий
достатній обсяг інформації, додатково підтверджений аудиторським
висновком, дозволяє позикодавцям або потенційним інвесторам
зрозуміти та адекватно інтерпретувати фінансові показники
діяльності, порівняти майновий стан та результати діяльності
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вітчизняних підприємств з аналогічними у інших країнах світу,
оцінити ризики сторін та мінімізувати їх.
Бухгалтерський облік та звітність страхових компаній мають
певні особливості, які зумовлені природою страхових послуг та
національним законодавством у цій сфері. В зв’язку з цим, при
переході на МСФЗ страховим компаніям, окрім вирішення питань
властивих іншим видам діяльності, необхідно врахувати особливості
страхової діяльності та відобразити їх у обліковій політиці
підприємства, адекватно відреагувавши на вимоги МСФЗ.

Рис. 1. Показники діяльності страхових компаній
Джерело: побудовано автором за даними [4]

Незважаючи на певні можливості вибору, що надані власникам
або посадовим особам, які здійснюють керівництво підприємством
відповідно до законодавства та установчих документів, система
бухгалтерського обліку на рівні підприємства в Україні
характеризувалась жорсткою регламентацію: єдиний план рахунків,
єдиний методологічний центр та одночасна наявність величезної
кількості інструктивних матеріалів. Проте з переходом на МСФЗ, що
носять характер принципів, а не правил, та не місять жорсткої
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регламентації ведення обліку, зростає роль та значення облікової
політики. Навіть незважаючи на наявність окремого стандарту –
МСФЗ 4 ―Страхові контракти‖, що визначає єдині методологічні
підходи до відображення господарської діяльності страхових компаній
у фінансовій звітності, - залишається багато аспектів, які однозначно
не регламентовані МСФЗ. Таким чином відбувається зростання ролі
бухгалтера, на якого покладатимуться функції розробки організації та
методики бухгалтерського обліку з врахуванням особливостей
діяльності страхової компанії. МСБО 8―Облікові політики, зміни в
облікових оцінках та помилки‖ не закріплює конкретний формат
облікової політики чи перелік основних положень, що повинні
розкриватися. Визначено лише, що управлінський персонал, у випадку
відсутності стандарту або тлумачення, які конкретно застосовуються
до операції, розробляє власне судження.
До основних аспектів, які необхідно прописати у обліковій
політиці страхової компанії, можна віднести:
 класифікація договорів страхування;
 формування та оцінка страхових резервів;
 визнання та оцінка страхових премій та страхових виплат;
 визнання та оцінка фінансових інструментів;
 облік операцій перестрахування.
Класифікація
договорів
страхування
необхідна
для
розмежування операції що підпадають під сферу дії МСФЗ 4 від тих,
що регулюються іншими стандартами. Розробка та закріплення
процесу класифікації договорів страхування у обліковій політиці
дозволить забезпечити послідовність та зрозумілість розмежування
операцій, що здійснюються страховою компанією.
У МСФЗ 4 визначено, що страховий контракт – це контракт,
згідно з яким одна сторона (страховик) приймає значний страховий
ризик іншої сторони (власника страхового поліса), погодившись
надати компенсацію власникові страхового поліса, якщо визначена
непевна майбутня подія (страховий випадок) негативно вплине на
власника страхового поліса [9].
В українському правому полі, згідно із Законом України ―Про
страхування‖, під договором страхування розуміють письмову угоду
між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на
себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити
страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у
договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено
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договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а
страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені
строки та виконувати інші умови договору [1].
Виходячи із наведених визначень, можна стверджувати, що
поняття договору страхування згідно з українським законодавством
ширше ніж відповідно до МСФЗ 4 і не всі договори страхування
укладені страховиками будуть відображатися у звітності як страхові
контракти. Основними критеріями відокремлення страхових
контрактів від інших продуктів страхової компанії є:
 Наявність невизначеності, що зумовлює виникнення
значного ризику. У міжнародних стандартах відсутнє кількісне
визначення поняття ―значний ризик‖, тому страхові компанії повинні
керуватися власним професійним судженням щодо того який саме
рівень ризику є значним та закріпити обраний підхід у обліковій
політиці.
 Несприятливий вплив на власника страхового поліса у
випадку реалізації невизначеної події. Договір, який передбачає
страхову виплату не залежно від негативного чи позитивного впливу
невизначеної події, не може бути класифікований як страховий
контракт.
 Наявність саме страхового ризику, а не фінансового. Договір
згідно з яким виникає значний фінансовий ризик не може бути
класифікований як страховий контракт. До фінансових ризиків
відносяться ризик зміни відсоткової ставки, валютний ризик тощо,
якщо вони не являються безпосередньо предметом договору, а
створюються після його укладання.
 Передача ризику страхувальником страховику. Якщо у
договорі застосовуються механізми, які передбачають передачу ризику
назад страхувальнику, і які не можна анулювати, то такі договори не
відносяться до страхових контрактів.
Якщо договори укладені страховими компаніями, які не можуть
бути класифіковані як страхові контракти відповідно до вимог МСФЗ
4, створюють фінансові активи або фінансові зобов’язання, то вони
належать до сфери застосування МСБО 32 ―Фінансові інструменти:
подання‖, МСБО 39 ―Фінансові інструменти: визнання та оцінка‖ та
МСФЗ 9 ―Фінансові інструменти: класифікація та оцінка‖. Якщо такі
договори не створюють фінансових активів чи зобов’язань, то при
відображенні їх у звітності керуються положеннями МСБО 18 ―Дохід‖
[9].
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При відображенні операцій у бухгалтерському обліку з
наступним їх розкриттям у фінансовій звітності важливе значення має
оцінка активів та зобов’язань. МСФЗ, орієнтуючись на оцінку
справедливої вартості активів та зобов’язань, вимагають здійснювати
оцінку страхових зобов’язань за поточною вартістю, що потребує
аналізу майбутніх грошових потоків за договорами страхування.
Метою такого аналізу є отримання інформації про суми, період
погашення та невизначеності майбутніх грошових потоків[6].
При визначенні справедливої вартості необхідно керуватися
положеннями МСФЗ 13 ―Оцінка справедливої вартості‖, що вступило
в дію з 1 січня 2013 року. У даному стандарті визначено, що
справедлива вартість - це вартість, яка була б отримана при реалізації
активу чи заплачена під час передачі зобов’язання при проведенні
звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки [10]. На
практиці,
при
визначенні
справедливої
вартості,
можна
використовувати ціни на будь-якому легкодоступному для організації
ринку, навіть якщо операція фактично здійснювалася на іншому
ринку. Якщо ринок не є активним щодо певних фінансових
інструментів, то справедливу вартість знаходять за допомогою моделі
опціонного ціноутворення або шляхом визначення грошових потоків
та їх дисконтування з використанням ефективних відсоткових ставок.
МСФЗ 13 визначає вимоги щодо проведення оцінки
справедливої вартості активів чи зобов’язань у випадках, коли
відповідними МСФЗ передбачається або допускається оцінка за
справедливою вартістю. При цьому МСФЗ не визначає додаткові
вимоги щодо того коли необхідно застосовувати оцінку за
справедливою вартістю.
При переході на МСФЗ суттєвих змін у формах фінансової
звітності, які складається суб’єктами господарювання, не відбудеться,
хоч і зміниться наповнення окремих статей. У зв’язку з цим достатній
рівень автоматизації ведення бухгалтерського обліку страховими
компаніями дозволить підготувати фінансову звітність за нормами
МСФЗ із незначними затратами коштів та часу на внесення
необхідних змін до автоматизованих облікових систем [8]. При цьому,
оскільки однією з основоположних якісних характеристик фінансової
інформації, підготовленої відповідно до МСФЗ, є правдивість подання,
яка передбачає, що фінансові звіти повинні бути повними,
нейтральними та вільними від помилок, міжнародні стандарти, на
відміну від національних П(С)БО, зобов’язують страхові компанії
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розкривати ряд додаткової інформації, яка пояснює та деталізує
інформацію наведену у основних формах фінансової звітності,
допомагає зрозуміти суму, строки та невизначеність руху грошових
коштів, зокрема:
облікові політики щодо страхових контрактів;
визнані активи, зобов’язання, дохід та витрати, які походять від
страхових контрактів;
основі припущення та зміни в них, що застосовуються при
оцінці страхових активів та страхових зобов’язань;
суть та концентрацію страхового ризику, політики та цілі
управління ним;
строки та невизначеність майбутніх грошових потоків від
страхових контрактів;
інформацію про відсотковий та кредитний ризики;
інформацію
про
застосування
вбудованих
похідних
інструментів. [9]
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг з метою забезпечення переходу
фінансових установ на МСФЗ затвердила Розпорядженням ғ788 від
22.12.2011 року ―План заходів щодо запровадження міжнародних
стандартів фінансової звітності у небанківських фінансових
установах‖. Згідно з цим планом передбачено розробку Методичних
рекомендацій щодо застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності для страхових компаній у 2012-2013 роках, які дозволять
забезпечити єдиний підхід до розкриття інформації у фінансовій
звітності страховиків за МСФЗ. На сьогоднішній день на сайті
Національної комісії розміщений проект Методичних рекомендацій, у
якому визначено:
форми
фінансових
звітів,
які
страховики
мають
використовувати під час складання власних фінансових звітів;
алгоритм та рекомендації для класифікації страхових договорів
(страхових контрактів);
методичні рекомендації з обліку окремих статей, що
представлені в формах фінансових звітів;
опис додаткової інформації, що потребує розкриття відповідно
до МСФЗ, але не міститься у запропонованих формах, а також
рекомендації щодо представлення цієї інформації [13]
Прийняття Методичних рекомендацій з одного боку жорсткіше
регламентуватиме ведення обліку та складання фінансової звітності
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страховими компаніями, обмеживши свободу вибору, але з іншого
боку їх вчасне прийняття спростило б перехід на МСФЗ, визначивши
неоднозначні моменти у трактуванні МСФЗ та надавши методичні
рекомендації із відображення операцій у обліку.
Висновок. Ведення бухгалтерського обліку та підготовка
фінансової звітності страховими компаніями за МСФЗ дає змогу
об’єктивно оцінити результати діяльності і надати більшої прозорості
та повноти фінансовій звітності страховиків, що сприятиме залученню
іноземних інвестицій. Під час складання фінансової звітності за
міжнародними стандартами на перше місце виходить такий принцип
бухгалтерського обліку як превалювання сутності над формою.
Договори, які за юридичною формою є страховими контрактами, а по
суті інвестиційними контрактами, спекулятивними контрактами,
похідними фінансовими інструментами, контрактами фінансової
гарантії, самострахуванням тощо, повинні відображатися у звітності
не як страхові контракти, а як інші фінансові активи чи зобов’язання.
Перехід на МСФЗ також зумовлює актуалізацію ролі облікової
політики компанії, оскільки міжнародні стандарти на відміну від
національних, носять характер принципів, а не процедур і вирішення
ряду облікових питань потребує застосування професійного судження
управлінського персоналу.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
умовах виробники продукції (товарів, робіт, послуг), приймаючи
управлінські рішення, приділяють незначну увагу класифікації витрат,
особливо класифікації непрямих витрат. Класифікація непрямих
витрат дозволяє виділити ту частину витрат, яка підлягає оптимізації.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питання класифікації витрат з метою
ефективного управління витратами розглядається багатьма авторами,
такими, як Ф.Ф. Бутинець, М.А. Вахрушина, С.Ф. Голов, К. Друрі,
В.Е. Керимов, В.О. Ластовецький, С.Ф. Покропивний, В.В. Сопко,
В.І. Стоцький, А.М. Турило та ін. У працях цих авторів висвітлюється
поділ витрат на певні види за відповідними ознаками класифікації,
однак це питання залишається актуальним для загальновиробничих
витрат
Цілі статті. Мета дослідження полягає в розробці науково
обґрунтованих рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення
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класифікації загальновиробничих витрат на підприємствах у
ринковому середовищі та аналіз підходів до їх поділу.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Неоднорідність
витрат, що формують статтю загальновиробничих витрат, викликає
потребу у розробці їх класифікації.
В.М. Кміть наведено детальну класифікацію накладних витрат
[7, с. 56-57], що підкреслює різницю між компонентами витрат та дає
змогу здійснювати управління накладними витратами на всіх стадіях
виробничого процесу.
У роботах Ф.Ф. Бутинця, В.М. Кміть наводиться поділ
загальновиробничих витрат на дві складові: витрати з утримання й
експлуатації обладнання та цехові витрати [3, с.311]. Зокрема,
В.М. Кміть далі деталізує групу цехових витрат, виділяючи їх
складові: витрати на управління виробництвом і витрати на
організацію та обслуговування виробництва.
Ю.Г. Давидов доповнює класифікацію загальновиробничих
витрат такими ознаками: можливістю регулювання, належністю до
обсягів виробництва, техніко-економічним призначенням [5].
Нормативно закріпленою є класифікація загальновиробничих
витрат на постійні та змінні [1, 2]. Перелік і склад змінних та
постійних загальновиробничих витрат установлюється підприємством
самостійно.
До змінних загальновиробничих витрат відносяться витрати на
обслуговування й управління виробництвом (цехів, дільниць), які
змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу
виробництва. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на
кожен об`єкт витрат із використанням бази розподілу, виходячи з
фактичної виробничої потужності звітного періоду. До постійних
загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування й
управління виробництвом, які залишаються незмінними (або майже
незмінними) у разі зміни обсягу виробництва [2]. Стосовно змінних
витрат допускається, що вони змінюються «майже прямо
пропорційно» (у п. 12 Методичних рекомендацій ғ 373 визначено
тільки напрям зміни таких витрат (збільшуються із зростанням обсягу
випуску продукції та зменшуються з його зниженням) [1], але не
характер цієї залежності).
Щодо наукової фахової літератури, то більшість авторів
наголошують на важливість використання класифікації витрат
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залежно від обсягів виробництва в процесі управління, але при цьому
відзначають умовність поділу витрат підприємства на постійні та
змінні та обмеження, викликані здійсненням початкових припущень,
покладених в основу «ідеалізованих» графіків взаємозв’язку «витратиобсяг-прибуток». Положення про те, що постійні витрати при зміні
обсягів виробництва залишаються незмінними, а змінні – лінійно
зростають, дозволяє значно спростити роботу аналітика, але відомо,
що реальні залежності складніші. Тобто коректніше говорити про
умовно-змінні та умовно-постійні витрати.
Залежно від процентного співвідношення зміни витрат і зміни
обсягу виробництва серед умовно-змінних витрат виділяють
пропорційні і непропорційні, які, у свою чергу, можуть бути
прогресивними, дегресивними та напівзмінними. Серед умовнопостійних виділяють напівпостійні або дискретно-ступінчасті (є
постійними для конкретного обсягу виробництва, але в певний момент
вони зростають на визначену величину і знову залишаються
постійними) та дискреційні (витрати, які не мають відношення до
обсягу виробництва).
Постійні
витрати
обумовлені
виробничо-економічним
потенціалом підприємства. Чим повніше використовується потенціал,
тим більшою є віддача від витрачених ресурсів, тим швидше
окупаються постійні витрати. Невикористаний потенціал збільшує
неефективність постійних витрат, ресурси витрачаються без користі, а
отже, витрати можна кваліфікувати як некорисні.
Проблемою є те, що при розподілі витрат на умовно-постійні та
умовно-змінні виходять із ряду припущень, основними з яких є:
- на поведінку витрат впливає лише обсяг виробництва при
незмінних якості сировини, технології тощо;
- структура та асортимент продукції, що виробляється
залишаються незмінними, або є припущення, що випускається один
умовний вид продукції;
- у межах так званого релевантного діапазону постійні витрати
залишаються незмінними, а між умовно-змінними витратами та
обсягом виробництва існує лінійна (чи будь-яка інша) залежність.
Висловлювання про потребу врахування інших факторів, крім
обсягів виробництва, досить поширені в сучасній економічній
літературі.
Так, К.К. Сіо 9 , зазначає, що постійні витрати – це ті витрати,
які не змінюються безпосередньо (тобто не є функцією) зі зміною
67

обсягів виробництва. Вони можуть змінюватись і це відбувається
достатньо часто, але їх зміни не пов’язані зі зміною обсягів
виробництва у короткостроковому періоді. Щодо змінних витрат, то їх
величина залежить від багатьох факторів окрім обсягів випуску.
Аналогічну думку у своїй роботі висловлює О.Г. Кірдіна, яка
вважає, що оскільки на витрати впливають найрізноманітніші
чинники, тому виникає потреба у проведенні їх поглибленого аналізу
на базі отриманої інформації.
На зміну обсягів виробництва, реалізації продукції та її
собівартість здійснює вплив багато факторів. Ці фактори нерідко
впливають в різних напрямах без взаємного зв’язку. Інакше кажучи,
зв’язок «витрати – обсяг» у практичній фінансово-господарській
діяльності далеко не абсолютний.
Для вирішення завдання поділу витрат на умовно-постійні й
умовно-змінні використовують два підходи: суб’єктивний і
статистичний.
Суб’єктивний підхід передбачає вольове віднесення витрат до
групи умовно-постійних або умовно-змінних, базуючись на
неформальному досвіді дослідника. Статистичний підхід передбачає
аналіз наявних статистичних даних або, якщо отримання інформації за
ряд попередніх років ускладнено, можуть проводитись керовані
експерименти або щоденне спостереження за реальним виробничим
процесом. Суть всіх методів, що застосовуються в рамках
статистичного підходу, базується на кінцевому наданні сумарних
витрат шляхом апроксимації даних про витрати та обсяги виробництва
за певний період часу. До того ж, використовується ряд інших методів.
Так, Л.В. Нападовська пропонує використовувати методи вищоїнижчої точки, кореляції, регресійного аналізу, найменших квадратів,
статистичний [8]. С.Ф. Голов доповнює порядок визначення
залежності між сумою витрат та обсягом виробництва методами
технологічного аналізу, аналізу бухгалтерських рахунків, візуального
пристосування й пропонує обґрунтовувати свій вибір за допомогою
коефіцієнта детермінації [4, с. 64-76].
У процесі коригування наявних даних про витрати К.К. Сіо
пропонує визначати ті складові, які повинні бути включені до аналізу
витрат (або навпаки, виключені). Зокрема, пропонується вносити до
розрахунків лише ті елементи витрат, які змінюються (функціонально
пов’язані) із зміною випуску [9].
Для оцінки оптимального співвідношення обсягу виробництва,
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витрат і прибутку О.О. Калініченко пропонує використовувати
імовірнісний підхід до оцінки та прогнозування співвідношення
витрат, обсягів виробництва та прибутку підприємства, в основу
моделі прогнозування яких покладено поетапний аналіз залежності
одного з параметрів моделі (обсяг виробництва, витрати, прибуток) від
двох інших. Реалізація запропонованого підходу щодо формування
асортименту продукції потребує також всебічної оцінки зміни витрат –
як змінної, так і постійної їх складової [6].
Як правило, всі дослідження зведені до врахування змінної
складової витрат. Доволі популярним способом визначення функції
витрат є регресійний аналіз, який, на нашу думку, найточніший.
Висновки. Однією із нагальних проблем, які не вирішені і
сьогодні, є проблема правильного та обґрунтованого розподілу витрат
відповідно до сучасних умов та баз розподілу. Існуючий порядок
обліку та розподілу загальновиробничих витрат не повною мірою
відповідає сучасним вимогам національних стандартів та потребує
відповідного його вдосконалення.
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http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0373581-07
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
умовах виникнення фінансової логістики обумовлено необхідністю
оптимізації потокових процесів, які вимагають відповідного
фінансового забезпечення. Практика господарювання вітчизняних
підприємств відображає застосування менеджерами загальновідомих
підходів менеджменту, маркетингу, логістики, аналізу, обліку. Однак
досить часто, їх не достатня дієвість та адаптованість призводить до
необґрунтованих залишків запасів, надмірних обсягів дебіторської
заборгованості, нераціонального використання грошових коштів. Така
ситуація свідчить, що управління фінансовими потоками має
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здійснюватися вже на стадіях планування, а в подальшому, їх
організація та контроль тісно пов’язуватися з управлінням
матеріальними та інформаційними потоками.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення
проблеми.
Дослідженню
питань
логістизації
господарської діяльності присвячено багато праць вітчизняних і
зарубіжних економістів. Основну увагу дослідники зосереджують на
проблемах управління матеріальними потоками. Питання логістичного
управління фінансовими потоками висвітлюється досить обмеженим
колом науковців [8, 14]. У закордонній практиці логістичний підхід до
управління фінансовими потоками виник у відповідь на створення
концепції вартісного ланцюга та появи поняття «менеджмент
фінансового ланцюга», який передбачає управління фінансовими
потоками, що пов’язані з логістикою постачання товарів [1].
Фінансова логістика набуває все більшого значення, відіграє ключову
роль у забезпеченні достатнього рівня ліквідності, платоспроможності,
прибутковості та вимагає раціонального поєднання методологічних
засад двох складових економічної науки: фінансового менеджменту та
логістики.
Цілі статті. У зв’язку з цим, метою статті є сформулювати
методологічні засади фінансової логістики, які відображають об’єкт,
предмет, мету, завдання, принципи, функції, методи управління
фінансовими потоками в логістичних системах.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В працях
вітчизняних економістів особливості використання фінансової
логістики практично не досліджуються. В основному науковці
визначають її сутність або охарактеризовують роль окремих
елементів. Корнєєв В.В. [11], зазначаючи, що логістичний підхід до
управління фінансовими потоками є новим, застосовує поняття
фінансова логістика - діяльність спрямована на професійне управління
кругообігом фінансових потоків від постачальників капіталу до його
споживачів і в зворотному напрямку. Також в літературі існує
визначення, за яким фінансова логістика є системою управління,
планування і контролю над фінансовими потоками на основі
інформації і даних з організації матеріальних потоків підприємства
[14, С. 33]. Забезпечення такого управління вимагає розробки
відповідної його методології.
Виявлення наукою суттєвих або специфічних особливостей
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об’єкта дослідження призводить до виділення її в самостійний напрям
та встановлення предмета. Тому об’єктом фінансової логістики
доцільно вважати фінансові потоки логістичної системи, а предметом раціональне управління її фінансовими потоками. Виокремлення в
межах предмета фінансової логістики поняття «логістична система»
обумовлено тим, що раціональне управління логістичними потоками
досягається лише у випадку розгляду та функціонування підприємства
як логістичної системи.
Поряд з об’єктом і предметом дієвість будь-якого елементу чи
системи в цілому залежить від правильності трактування поставленої
мети функціонування. В працях сучасних дослідників зустрічаються
різні підходи до визначення мети логістики, фінансового менеджменту
та управління фінансовими потоками. На думку Крикавського Є.В.
[12, с. 48] метою логістики є мінімізація загальних витрат,
прискорення матеріального потоку, мінімізація загального рівня
запасів, оптимізація рівня обслуговування споживача. Деякі
дослідники мету логістики вбачають у мінімізації витрат у процесі
руху матеріальних потоків від постачання запасів до їх
транспортування у готовий продукт та його реалізацію шляхом
системного, орієнтованого на потребу виробництва обсягу матеріалів
та інформації про окремі стадії цього процесу [18, С.23]. Російські
вчені вважають, що основне призначення логістики - це
координування організації процесу робіт різних учасників руху
товарів (вантажів) та забезпечення збільшення їх загального ефекту,
який перевищує суму окремих ефектів учасників логістичного
ланцюга [23, С. 29].
Стосовно фінансового менеджменту, то майже вcі дослідники
його мету трактують як забезпечення зростання добробуту власників
капіталу підприємства, що знаходить конкретне втілення у підвищенні
ринкової вартості підприємства [20, C. 6; 19, С. 12]. Окремі науковці
таку мету визначають стосовно управління фінансовими потоками [6].
Власний підхід до визначення мети управління фінансовими потоками
виокремлює Єрмошкіна О.В.: забезпечення динамічного сталого
розвитку підприємства, який відображається у постійному збільшенні
його ринкової вартості як об’єкта інвестування при забезпеченні
оптимальних параметрів системи (масштабність, прозорість,
цілісність, гнучкість, відкритість, інтенсивність, інертність) [10, c.
227]. Зазначені авторкою параметри є прийнятними і для логістичних
систем, в межах яких здійснюється управління фінансовими потоками.
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Такий підхід є слушним, а тому управління фінансовими потоками в
логістичних системах має враховувати характерні риси як фінансових
потоків так і логістичних систем.
Значну роль управління фінансовими потоками в логістичних
системах підкреслюють українські дослідники Пушкар М.С., Богач
А.Г. Мельник В.Г. [18, С. 43-46] Зазначаючи, що логістична система
без фінансового і управлінського обліку, переходить у ранг малодієвої
та неефективної, вони розробляють модель структури фінансового
управління підприємством. В ній поряд з фінансовою структурою, яка
будується на трьох інформаційних підсистемах (фінансовий
управлінський, податковий облік), виокремлюють блоки розгалуженої
структури логістичної системи підприємства.
Колектив авторів Білоруського державного технологічного
університету мету фінансової логістики визначають частково.
Фінансова логістика направлена на оптимізацію фінансового
механізму компанії, координування фінансових потоків і операцій,
забезпечення їх упорядкованості і точного балансування [8, С. 391].
Таке трактування відображає особливості функціонування фінансової
логістики у напряму забезпечення узгодженого управління
фінансовими і матеріальними потоками, але не визначає її значення в
умовах функціонування фінансового механізму. Базуючись на підході
українських дослідників до визначення фінансового механізму та його
складових [21, С.11-12], мету фінансової логістики доцільно
трактувати: забезпечення ефективного функціонування окремих
елементів та логістичної системи в цілому на основі оптимізації
вартості фінансового ланцюга, що досягається шляхом раціонального
поєднання складових фінансового механізму у процесі управління
фінансовими потоками в тісній взаємоузгодженості з матеріальними та
інформаційними потоками.
Мета фінансової логістики відображає ідеальну ситуацію, якої
слід намагатися досягти. Проте її досягнення відбувається шляхом
конкретизації відповідних завдань. В працях дослідників сформовано
достатній перелік завдань логістики [18], логістичного управління [7],
фінансового менеджменту [9, 20], управління фінансовими потоками
[10, 17], фінансової логістики [14]. Вони трактуються з урахуванням
досліджуваних напрямів та відрізняються рівнем деталізації. На
підставі проведеного аналізу доцільно виділити такі завдання
фінансової логістики: розробка концепції управління фінансовими
потоками логістичної системи; визначення стратегічних цілей
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розвитку логістичної системи, формування оптимальної моделі
управління фінансовими потоками в логістичній системі, сприяння
раціоналізації управління фінансовими потоками, забезпечення
ефективності управління фінансовими потоками в логістичній системі,
забезпечення постійного розвитку логістичної системи
Поряд із завданнями, фінансова логістика має базуватися на
відповідних принципах, функціях, методах.
При розкритті принципів логістики та фінансового менеджменту
науковців застосовують загальноприйняті підходи та власне бачення
[3, 4, 9, 12, 22, 23]. Поряд з принципами логістики та фінансового
менеджменту,
колектив
авторів
Білоруського
державного
технологічного університету [8, c. 395 - 396] визначають принципи
управління фінансовими потоками. Це плановість та системність,
цільова направленість, стратегічна орієнтація, диверсифікація.
Конкретизує
принципи
управління
фінансовими
потоками
Єрмошкіна О.В. [10, c. 232]. До них авторка відносить такі:
ієрархічності,
гнучкості,
адаптивності,
цілеспрямованості,
комплексності, систематичності, динамічного розвитку, ефективності,
багатоваріантності, своєчасності. Мельникова К.В. визначає принципи
фінансової логістики. До них відносить: саморегулювання, гнучкість,
мінімізація виробничих витрат; інтеграція процесів фінансування,
постачання, виробництва і збуту; моделювання руху фінансових
потоків; відповідність об’ємів фінансування об’ємам необхідних
витрат; використання програм забезпечення і комп’ютерних мереж
для управління фінансами, надійність джерел фінансування і
забезпечення проекту фінансовими ресурсами; економічність;
прибутковість [14, С. 36]. Такий підхід відображає ключову роль
фінансових потоків в діяльності підприємств, але не враховує
специфіки функціонування логістичних систем, в межах яких
управління фінансовими потоками має тісно пов’язуватися з
матеріальними та інформаційними.
Принципи фінансової логістики мають відображати не тільки
умови руху фінансових потоків логістичної системи, але й
враховувати організаційну, технічну, економічну, інформаційну
єдність потокових процесів всього циклу відтворення.
Узагальнюючи підходи науковців, слід виділити такі принципи
фінансової логістики: науковості, гуманності, синергічності,
ієрархічності, системності, систематичності, узгодженості, інтеграції,
моделювання,
інформативності,
оптимальності,
адаптивності,
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емерджментності (цілісності), відповідності, функціональності,
диверсифікації, стратегічної орієнтованості.
Функції фінансової логістики також мають відображати
особливості функціонування логістики та фінансового менеджменту.
Функції фінансового менеджменту науковцями досліджуються [9, С.
44-48; 20, C.9] на основі врахування двох позицій: 1) фінансовий
менеджмент - система, якою управляють та 2) фінансовий менеджмент
- спеціальна сфера управління. Існує точка зору, за якою у складі
функцій фінансового менеджменту виділяються: управління
формуванням фінансових ресурсів, управління їх розподілом і
використанням, планування (бюджетування), прогнозування та аналіз
фінансового управління [21, С.18]. Деякі російські дослідники
виокремлюють функції промислової логістики [5, С. 19-24]. Такий
склад функцій логістики визначає особливості організації виробничих
процесів, їх типи (одиничне,серійне, масове), але не розмежовує види
господарських процесів та завдання, які вирішуються логістами у
процесі їх здійснення. Окремі російські вчені відображають двоякість
функцій логістики [23, C. 29]. На їх думку, вона обумовлена
матеріальною та нематеріальною складовими логістики. Білоруські
науковців [8, с.32] виділяють такі логістичні функції: базові
(закупівля, виробництво, розподіл, сервіс); ключові (дотримання
стандартів, управління закупівлями, транспортування, управління
запасами, правління процедурами замовлень, управління виробничими
процедурами, цінотворення, фізичний розподіл); підтримуючі
(складування, вантажоперевезення, захисне пакування, забезпечення
запасними частинами та сервісне обслуговування, збір повернених
відходів,
інформаційно-комп’ютерна
підтримка,
управління
фінансовими потоками). Такий підхід скоріше відображає не функції,
а способи, правила і процедури виконання функцій логістики. У
працях деяких науковців прослідковується взаємозв’язок, що існує
між фінансовими та логістичними методами [18, С.160]. Підхід
науковців відображає спрямованість на обов’язкове здійснення обліку,
аналізу, аудиту логістичних витрат, спричинених діяльністю
логістичних систем. Це ще раз підтверджує про посилення останніми
роками ролі логістичних підходів в управлінні підприємствами.
Поряд з функціями логістики в наукових дослідження
зустрічають і функції фінансової логістики [8, с.394; 22, с.123].
Фролова Л.В. зазначає, що важливою функцією управління
фінансовими потоками є контроль за відповідністю їхніх параметрів
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параметрам товарних потоків, за впливом фінансових процесів на
ефективність логістичної діяльності загалом, а також перевірка
оптимальності схем руху всіх потоків. Викладачі Білоруського
державного технологічного університету вважають [8, С.394], що
фінансова логістика є частиною фінансового менеджменту і
проявляється в таких функціях: відтворювальна, розподільча,
контрольна.
Деякі дослідники виділяють функції фінансового потоку
[2, С. 66]. Це такі як: 1) об’єкт управління не лише фінансами суб’єкта
господарювання, а й об’єкт фінансового управління; 2)
взаємопов’язаний з формуванням, розподілом та використанням
різних фундаментальних капіталів; 3) узагальнює різні форми та види
руху фінансових ресурсів; 4) як процес обумовлює досягнення певного
економічного результату; 5) здійснюється у взаємозв’язку з
грошовими потоками та, з урахуванням фактора часу, відбиває
ліквідність фінансових ресурсів; 6) цілеспрямований рух фінансових
ресурсів. Такий підхід не зовсім є коректним, оскільки функція – це
зовнішній прояв будь-яких суттєвих властивостей. А отже,
виокремлений авторкою підхід відображає скоріше не функції, а
характерні риси фінансового потоку.
Виділяючи функції управління фінансовими потоками,
Єрмошкіна О.В. керується системно-потоковим підходом [10, с.231].
Вона виділяє чотири функції: планування, організація, контроль,
мотивація. При цьому їх диференціює за ієрархічними рівнями
(вищий, середній, нижчий) та часовими горизонтами управління
(стратегічний, тактичний, оперативний). Зазначений підхід є
виправданим. В межах виокремлених функцій фінансової логістики
доцільно виділяти ще стабілізуючу, оскілки її реалізація зумовить
достатній рівень ліквідності, платоспроможності, прибутковості, що є
досить важливим для стабільного функціонування логістичної системи
та подальшого розвитку.
В цілому склад функцій фінансової логістики, їх алгоритм
реалізації, ступінь деталізації залежить від багатьох факторів:
масштабності логістичної системи, складності логістичних процесів та
операцій, насиченості логістичних потоків. У зв’язку з цим, до
основних функцій фінансової логістики слід відносити такі:
організаційна, аналітична, контрольна, стабілізуюча.
Разом із функціями, досягнення мети та вирішення завдань
фінансової логістики здійснюється шляхом використання її методів.
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Методи фінансової логістики мають бути тісно пов’язані з її
принципами, оскільки вони є способом реалізації принципів. Разом з
цим, вони мають відображати альтернативний характер, що
передбачає можливість заміни один іншим. В сучасній літературі
науковцями велика увага приділяється методам логістики. Досить
детально вони розриті російськими дослідниками [13]. Вітчизняна
дослідниця Азаренкова Г.М. [2, С.81] виокремлює найбільш важливі
методи управління фінансовими потоками. Це методи оцінки потоків в
часі, методи оцінки потоків в умовах інфляції, методи оцінки
рівномірності та синхронності потоків. Зазначені методи відіграють
важливу роль в управлінні фінансовими потоками, проте не
відображають необхідності їх аналізу, прогнозування, моделювання.
В управлінні логістичними системами застосовуються різні
методи та їх поєднання. Методи фінансової логістики мають
відображати підходи, які передбачають раціональне поєднання
фінансового та логістичного управління, а також враховувати
характерні ознаки фінансових потоків. Для цього фінансова логістика
має використовувати відповідні емпіричні методи, економікостатистичні методи, методи математичної економіки та економетрії,
методи дослідження операцій, методи економічної кібернетики.
Висновки. Таким чином, обґрунтовані об’єкт, предмет, мета,
завдання, принципи, функції, методи фінансової логістики є
методологічним підґрунтям для подальших досліджень проблематики
формування логістичних систем на підприємствам України та
забезпечення ефективного управління їх фінансовими потоками.
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СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В УСИЛЕНИИ
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Исследовано международные стандарты управления рисками, на основании чего
обоснована необходимость разработки отечественных методических подходов к их учетному
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Надзвичайно
актуальним для вітчизняних підприємств у світлі поширення світових
глобалізаційних процесів постає питання оволодіння ефективними
методами управління ризиками як запоруки економічній безпеці їх
господарювання.
Сучасний управлінець, як особа, що планує, управляє та здійснює
постійний контроль за всіма елементами довіреної йому ділянки, повинен
чітко й ефективно управляти ризиками. При цьому він повинен оцінювати
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можливість втрат від того чи іншого заходу і прагнути до мінімізації
збитків при настанні ризикованих подій. Таку інформацію надає система
бухгалтерського обліку, яка повинна бути максимально прилаштована до
оперативного здійснення таких розрахунків з дотриманням їх
достовірності, повноти й об’єктивності.
Необхідність розгляду й знаходження новітніх технологій управління
підприємницькими ризиками підтверджується також статистичними
даними. Так, економіка України є однією з найвідкритіших в світі, про що,
зокрема, свідчить частка експорту у ВВП, яка протягом останніх років
коливається в діапазоні 50-60 %. Протягом 2010-2011 року Україна з
індексом глобальної конкурентоспроможності 3,9 значно втратила свої
позиції у рейтингу Всесвітнього економічного форуму, посівши серед 139
країн світу 89-е місце [1].
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню процесу управління ризиками підприємства
присвячено роботи як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників:
М.Н. Багієва [2], В.В. Вітлінський [3], Р.М. Качалов [5], В.А. Кравченко [6],
А.О. Старостіна [10], М.В. Сулим [12], Н.В. Хохлов [14], Г.В. Чернова [15] та
ін.
За кордоном авторитетними державними та професійними
організаціями прийняті та рекомендовані до широкого застосування
спеціальні стандарти, безпосередньо присвячені тому, як впровадити
управління ризиками в практику бізнесу. Для створення ефективних
інструментів управління ризиками на підприємствах України, необхідно
проаналізувати структуру основних документів, які використовуються в
зарубіжній практиці, а також місце його обліково-аналітичного
забезпечення, що відводиться в них.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ризик в сучасній
практиці бізнесу характеризує збитки від неправильних управлінських
рішень, прийнятих в результаті осмислення економічних, політичних,
соціальних та інших факторів зовнішнього й внутрішнього середовища, в
якому здійснює свою діяльність підприємство. Таке осмислення дійсності
через деталізацію та узагальнення інформаційних потоків за
різноманітними ознаками є можливим завдяки використанню
інформаційної бази системи бухгалтерського обліку.
Зарубіжна практика свідчить про те, що керівництво успішних і
динамічно зростаючих компаній достатньо широко застосовує управління
ризиками як в окремих функціональних сферах бізнесу компанії
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(функціональний ризик-менеджмент), – виробництво, фінанси, кадри і т.п.,
– так і в рамках всієї компанії в цілому (стратегічний, комплексний,
інтегральний ризик-менеджмент) [13]. Аналіз результатів опитування
українських підприємств свідчить про те, що, в маркетинговій, виробничій,
інноваційній сфері більшість компаній не застосовують ризик-менеджмент
в практичній діяльності [6].
В Україні найбільш розвинена, порівняно з іншими галузями
народного господарства, нормативно-правова база у сфері управління
ризиками банківської сфери [7]. Світова ж практика розробила цілу низку
стандартів,
які
розглядають
практичні
питання
управління
підприємницькими ризиками: 1) Стандарт з ризик-менеджменту Федерації
європейських асоціацій ризик-менеджменту, Великобританія, 2002 р. (Risk
Management Standard, FERMA) [19]; 2) Австралійсько-новозеландський
стандарт з ризик-менеджменту, 2004 р. (Australian / New Zealand Risk
Management Standard AS/NZS 4360:2004) [16]; 3) документи Базельського
комітету з банківського нагляду (Basel Committee on Banking Supervision),
2004 р.: стандарт достатності капіталу ―Базель-2‖ (Basel II) і стандарти
управління кредитними, фінансовими і операційними ризиками [17];
4) Комплексні основи ризик-менеджменту в рамках всієї компанії, 2004 р.
(Enterprise Risk Management – Integrated Framework (ERM)) Комітету
спонсорських організацій Комісії Тредвея, США (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO), USA) [18];
5) Рекомендації з використання принципів та реалізації управління
ризиками. Словник-термінів, 2009 р. (Risk management – Principles and
guidelines on implementation (ISO 31000:2009) Міжнародної організації зі
стандартизації (International organization for Standardization).
Ці документи дають змогу управлінській ланці підприємств
отримати інформацію щодо специфіки конкретних етапів ризикменеджменту та побудувати ефективну систему управління ризиками.
Для створення ефективних інструментів регулювання ризиків на
вітчизняних підприємствах, необхідно проаналізувати структуру
основних стандартів, що використовуються у зарубіжній практиці.
Порівнявши
структуру,
наприклад,
перших
двох
вищеперерахованих стандартів, можна зробити висновок, що
австралійсько-новозеландський стандарт має більш практичний характер
завдяки таким розділам як: сфера застосування та використання; огляд
процесу ризик-менеджменту; процес ризик-менеджменту; запровадження
ефективного ризик-менеджменту. Англійський стандарт ширше
розкриває теоретичний аспект питання ризику. Структура цього
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стандарту містить наступні розділи: ризик; ризик-менеджмент;
діагностика ризику; аналіз ризику; оцінка ризику; заходи з управління
ризиками; звіт про ризики; організаційна структура та ризик-менеджмент;
моніторинг [8, c. 36].
Існування розбіжностей в трактуванні основних понять, підходах
до ідентифікації й діагностики зовнішніх і внутрішніх факторів ризику,
та, відповідно, побудови організаційних схем процесу ризикменеджменту [11], призвело до необхідності розробки міжнародного
стандарту управління ризиками ISO 31000:2009 (Risk management –
Principles and guidelines on implementation), важливим додатковим
елементом став словник ризик-менеджменту. Даний словник має
розв’язати проблему, яка полягає в тому, що у різних стандартах
управління ризиками по-різному визначають та тлумачать основні
поняття ризик-менеджменту [11].
Процес управління ризиками згідно зі стандартом ISO 31000:2009
розпочинається з визначення цілей діяльності підприємства, внутрішніх і
зовнішніх факторів, що можуть вплинути на досягнення намічених
завдань. Даний етап називається ―встановлення оточення‖ (establish the
context), й він передує етапові ідентифікації ризиків. Оцінка ризику
відповідно до ISO 31000:2009 складається з трьох етапів: 1 етап –
ідентифікація; 2 етап – аналіз; 3 етап – безпосередня оцінка. Процес оцінки
ризику має бути систематичним. Етап аналізу ризику пов’язаний із
дослідженням кожного виду ризику, його наслідків та ймовірностей цих
наслідків. Стандарт не надає переваги кількісним або якісним методам
аналізу ризику, оскільки, на думку розробників, всі методи є важливими.
Після оцінки ризику приймають рішення щодо визначення рівня ризику й
за попередньо встановленими критеріями визначають пріоритетні ризики.
Важливим є також етап управління ризиками – процес удосконалення
наявних та розроблення і впровадження нових методів управління
ризиками. Управління ризиками охоплює оцінку та вибір альтернатив, а
також аналіз витрат і переваг та оцінку нових ризиків, що можуть бути
спричинені вибором того чи іншого методу управління ризиками.
Як зазначають О.М. Донець та ін. [4], впроваджуючи ISO 31000,
підприємство може порівняти свою практику з міжнародним досвідом і
привнести свій власний досвід у світову практику управління ризиками. Проте
використовувати стандарти у процесі управління ризиками можна не лише в
рамках підприємства. Дослідники А.О. Старостіна та В.А. Кравченко у своїх
працях показали, як можна застосовувати міжнародні стандарти на
державному рівні на прикладі ―Державної програми соціального та
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економічного розвитку України‖ [6; 10].
При цьому слід брати й до уваги те, що стандарти, розроблені
закордонними організаціями, призначені для застосування, в основному у
великих компаніях, досвідчені фахівці яких пройшли відповідну
підготовку та володіють сучасними методами ризик-менеджменту. Подруге, розробники стандартів, у більшості випадків, прямо вказують на
те, що ―ідентифікація ризиків організації, як правило, проводиться
незалежними консультантами‖ [9].
Одним з небагатьох законодавчо затверджених стандартів у сфері
управління ризиками є ―Закон Сарбейнса-Окслі‖ (Sarbanes-Oxley Act), який
розглядає, перш за все, питання внутрішнього контролю і достовірності
фінансової звітності, а також опосередковано регулює процес управління
ризиками.
Таким чином, взявши за основу світові розробки положень з
управління ризиками підприємства, вітчизняні суб’єкти господарювання
можуть розробити й документально оформити власні методичні
рекомендації щодо: 1) виявлення ризиків підприємства; 2) аналізу ризиків
підприємства; 3) організації облікового відображення наслідків реалізації
ризиків підприємства за минулі звітні періоди; 4) визначення розміру
оптимального рівня ризиків підприємства з основними видами методів
управління ризиками; 5) підготовки звітності про результати управління
ризиками підприємства, а також відповідальних за діагностику й оцінку
ймовірності прояву того чи іншого ризику. Лише за таких умов можна
досягти підвищення інформативності системи виявлення та усунення
можливостей і загроз в масштабах підприємства й економіки в цілому,
що, в свою чергу, підвищить аналітичність й достовірність
бухгалтерської звітності, а також поліпшить контроль, ефективний
розподіл і використання ресурсів для усунення ризикових дій.
Висновки. Отже, аналіз світових напрацювань у вирішенні проблем
забезпечення процесу управління ризиками підтверджує необхідність
використання міжнародних стандартів ризик-менеджменту в процесі
управління ризиками вітчизняними суб’єктами господарювання. В свою
чергу, вітчизняні підприємства потребують певної адаптації змісту цих
документів до їх діяльності. Ефективне впровадження міжнародних стандартів
потребує наукових розробок щодо вдосконалення методів, прийомів, етапів
управління ризиками, в тому числі, їх облікового відображення, які б
відповідали міжнародному досвіду, і одночасно, враховували особливості
економічної ситуації в Україні.
Значна частина проаналізованих стандартів діють на основі угоди між
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їх учасниками. Один з небагатьох законодавчо затверджених стандартів у
сфері управління ризиками – це «Закон Сарбейнса-Окслі». Але і цей закон не
гарантує успішності дій і процедур, що обумовлює необхідність розробки
методичних підходів до облікового відображення таких ризиків, формування
інформаційного забезпечення процесу управління ризиками підприємств та
прийняття ефективних управлінських рішень в умовах динамічного
конкурентного середовища господарювання вітчизняних суб’єктів бізнесу.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙ НА
ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ
В статті розглянуто наукові підходи до класифікування інвестицій та їх
вплив на розвиток прикордонних територій. Розглянуто основні риси відмінних видів
інвестицій. Подано оцінку різних видів інвестицій для покращення рівня
функціонування прикордонних територій.
Ключові слова: інвестиція, прямі інвестиції, портфельні інвестиції,
прикордонні території.

Borshch O.
THEORETICAL BASES OF INVESTMENT ON THE
BORDERLINE TERRITORIES
The present article considers scientific methods of the classification of the
investment on the borderline territories. The paper reflects main differences of the
investments. The estimate of the investments for the improvement of the borderline
territories functioning is supplied.
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Борщ О.Л.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИЙ НА
ПОГРАНИЧНЫХ ТЕРИТОРИЯХ
В статье рассмотрены научные подходы к классификации инвестиций и их
влияние на развитие приграничных территорий. Рассмотрены основные черты
отличных видов инвестиций. Дана оценка различных видов инвестиций для
улучшения уровня функционирования приграничных территорий.
Ключевые слова: инвестиции, прямые инвестиции, портфельные инвестиции,
приграничные территории.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Гармонійний
розвиток прикордонних територій є неможливий без залучення та
ефективного використання інвестицій. Зацікавленість інвестиційною
діяльністю пояснюється тим, що інвестиції є ключовим складником
діяльності суб'єктів господарювання, що функціонують на ринку та
процесу економічного зростання. Присутність інвестицій сприяє,
передусім трансферові сучасних технологій, а також покращенню
ситуації на ринках праці прикордонних територій.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідження інвестицій на прикордонних територіях
здійснюють такі вітчизняні фахівці, як Н. Мікула, К. Васьківська, П.
Бєлєнький, Д. Стеченко та зарубіжні – П. Кругман, Е. Хелпман та інші.
Цілі статті. Метою даної статті є класифікувати та визначити
місце інвестицій у розвитку прикордонних територій України.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Значення
інвестицій в економіці зростає в ситуації, коли спостерігається брак
власних фінансових засобів для модернізації, заміщення застарілої
технологічної бази, а також покращення конкурентоспроможності.
У науковій літературі існують численні визначення та погляди
на поняття інвестицій. У широкому значенні під інвестиціями
розуміють вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення.
При цьому приріст капіталу має компенсувати інвестору відмову від
використання наявних коштів на споживання в поточному періоді,
винагородити його за ризик, відшкодувати втрати від інфляції в
майбутньому періоді.
Велика частина руху капіталу на міжнародному рівні
ініціюється, перед усім, міжнародними фінансовими інституціями,
державними інституціями, підприємствами та іншими учасниками
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ринку [2, с. 47-49]. Відбувається цей процес найчастіше в формі
кредитів, в тому числі і торгових, або в формі прямих іноземних
інвестицій [3, с. 13-18].
В міжнародних потоках капіталу, з однієї сторони, йдеться, про
оборот позичкового капіталу, а з іншої, капіталом виробничим.
Позичковий капітал – це обмін у міжнародному масштабі грошовими
засобами, а також різного роду цінними паперами, за виключенням
акцій. Натомість виробничий капітал виступає в міжнародному
обороті в постаті прямих іноземних інвестицій, або, так званих,
портфельних інвестицій. Суть портфельних інвестицій полягає в
купівлі акцій, а також інших цінних паперів підприємств, ціль яких є
отримання доходу [4, c. 211-216].
Таблиця 1
Порівняльна таблиця прямих та портфельних інвестицій
Риси
Прямі інвестиції
Портфельні інвестиції
Здійснення
довготермінового та
Орієнтація інвестора
ефективного
на швидке одержання
контролю над фірмою,
прибутку. Брак
Мета інвестиції
запровадження змін,
бажання здійснення
нових технологій та
контролю за
утримання
діяльністю фірми
конкурентної переваги
на ринку
Передбачення
Низький ріввень
інвестором не тільки
Мотиви
ризику, а також
рівня доходів та
інвестування
вигідна процентна
витрат, але також
ставка.
інших чиннків.
Час тривання
Довготермінова
Короткотермінова
інвестиції
інвестиція
інвестиція
Капітал, що
Матеріальний,
вноситься
фінансовий,
Виключно фінансовий
інвестором до
технологічний, ноукапітал
підприємства
хау
Вихід на закордонні
Вихід на
Легкість виходу на
ринки – процес
закордонні ринки
закордонні ринки
довготривалий
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Стабільність
інвестиції
Сфера контролю
інвестора

Висока, інвестор
зацікавлений в
стабільному доході
Інвестор має великий
вплив на
рентабельність даного
підприємства

Заохочення
інвестування в
Складний та
країні, де
затратний процес
здійснюються
інвестиції
Публічна думка в
Висока
країні, де
поінформованість
здійснюються
суспільства про
інвестиції
розміри інвестицій
*власне напрацювання автора

Продовження табл. 1
Низька, придбання
цінних паперів
залежить від їх ціни.
Інвестор не має
впливу на
рентабельність даного
підприємства
Легкість заохочення
інвесторів в випадку
державних цінних
паперів
Низька
поінформованість
суспільства про
розміри інвестицій.

Варто звернути увагу на брак єдності між науковцями щодо
парадигми прямих іноземних інвестицій. Розбіжності в поглядах
можна виразити двома протилежними полюсами. З однієї сторони,
прямі іноземні інвестиції є проявом раціонального ставлення
підприємств, котрі за недосконалих умов ринку в такий спосіб
провадять діяльність, що оптимізує розміщення засобів. З іншого боку
ж виступають інструментом експлуатації одних країн іншими.
Відсутність однозначності в науковій думці сприяє тому, що
теоретичне обгрунтування цього явища є полярним.
Прямі іноземні інвестиції виступають, коли з однієї сторони,
маємо справу з чинниками, що сприяють їм завдяки наявності капіталу
(так звані, пуш фактори), а з іншого – чинниками, що притягують
інвестиції країною-одержувачем (пул фактори) [4, c. 272]. Сприяючі
чинники пояснюють мотиви виконання закордонних інвестицій,
натомість притягуючі пояснюють бажання їх приймання країнамиодержувачами [5, с. 47-49].
Останні чинники становлять собою специфічні умови, пов’язані
з формуванням попиту, конкуренції та умов виробництва в даній
сфері. Вони відображають привабливість здійснення інвестицій в
даній країні, а також рівень рентабельності запланованої інвестиційної
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діяльності. До макроекономічних чинників відносять: політичні,
економічні, природні, юридичні, суспільні.
Політичні, економічн, юридичні, а також суспільні чинники
творять інвестиційний клімат. Вони становлять узагальнення
характеристичних умов, а також виникаючих з них ризиків, що
впливають на рішення інвесторів [6, с. 13-18].
Висновки. Підсумовуючи розглянуті факти, дійдемо висновку,
що для гармонійного розвитку прикордонних територій необхідно
збільшувати обсяги припливу інвесторів на ці території. Оскільки
існує брак власного капіталу для розбудови інфраструктури та
успішного функціонування прикордонних територій, обов’язковою
умовою для здійснення управління їх економічним потенціалом є
наявність прямих іноземних інвестицій. Існують ряд факторів, що
дозволяють збільшити обсяги інвестицій на дані території. Ці фактори
є визначальними для інвесторів та покращення їхніх показників
збільшує привабливість прикордонних територій.
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3. di Tella, G.The Economics of the Frontier // Economics in the Long View, ed. C. P.
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London, 2011, - 316c.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ
БАЗИ БАНКІВ УКРАЇНИ
У статті здійснено загальний аналіз проблем та особливостей процесів
сучасного формування ресурсної бази вітчизняних банків, визначено основні напрями
її оптимізації.
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The global analysis of problems and features of processes of the modern forming of
resource base of domestic banks and certainly basic directions of its optimization is carried
out in the article.
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Брыгинская Л.Г.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОЙ
БАЗЫ БАНКОВ УКРАИНЫ
В статье осуществлен общий анализ проблем и особенностей процессов
современного формирования ресурсной базы отечественных банков, определено
основные направления ее оптимизации.
Ключевые слова: актив, банк, пассив, ресурс, управление.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Ресурсний
потенціал банківської системи має вирішальне значення як для
стабілізації поточного соціально-економічного стану, так і для
прийняття важливих стратегічних рішень щодо подальшого розвитку
будь-якої країни. Роль ресурсного забезпечення є важливою і для
самих банків, остільки від обсягу і структури ресурсів напряму
залежать масштаби їх активних операцій, а, отже, розміри їх доходів
та прибутків, що є основою успішної майбутньої діяльності. Вказані
процеси вимагають від банків адекватного нарощування обсягів їх
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ресурсної бази, оптимізації структури та вдосконалення її організації
тощо. Таким чином, дослідження особливостей формування ресурсної
бази банків в умовах становлення нових параметрів суспільноекономічного життя є актуальним науковим завданням.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню ресурсного забезпечення банківської
діяльності присвячено праці багатьох зарубіжних авторів, серед яких:
Е. Гілл, Д. Сінкі, Т. Кох, Дж. Розмарі Кемпбелл, Е. Рід, Ж. Рівуар,
П. Роуз, Д. Полфреман та ін.; російських учених: Е. Жуков,
І. Балабанов, Ю. Бабичева, В. Колесников, Л. Кроливецька,
О. Лаврушин, Г. Панова, А. Тавасієв, В. Усоскін, В. Чаусов та ін.
Значний внесок у дослідження цієї проблеми зробили українські вчені:
О. Васюренко, А. Вожжов, А. Герасимович, О. Дзюблюк, Ж. Довгань,
О. Заруба, А. Єпіфанов, В. Коваленко, С. Козьменко, Р. Коцовська,
А. Мороз, М. Савлук, Л. Примостка та ін. Не заперечуючи вагомості
отриманих результатів вищезазначених учених, слід зазначити, що
комплексні дослідження ресурсної бази банків з урахуванням
сучасних вимог, нині практично відсутні. В зв’язку зі світовою
фінансовою кризою процеси формування та використання ресурсів
банків не лише загострились, а потребують розробки нової концепції
розуміння проблеми з урахуванням системи поглибленого звязку не
лише між окремими елементами функціональної діяльності банку, а і з
урахуванням складної системи планетарної та національної взаємодії.
Цілі статті. Метою роботи є виявлення проблематики сучасного
процесу формування ресурсної бази вітчизняних банків та визначення
загальних пріоритетів її подальшого розвитку .
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Однією із
необхідних передумов ефективного функціонування банків та їх
фінансової стійкості є стабільність і достатність їх ресурсної бази.
Сучасні ресурсні проблеми банків обумовлені багатьма факторами як
зовнішнього, так і внутрішнього характеру. Зовнішніми чинниками
впливу є: незадовільний стан світової та національної фінансовоекономічних систем, недосконалість грошово-кредитної політики
центрального банку, недосконалість законодавчої бази, підірвана
довіра до кредитних установ, нерозвиненість ринку страхування та
фондового ринку тощо. Найбільш вагомим чинником внутрішнього
характеру щодо накопичення ресурсних проблем банків є: недостатній
рівень капіталізації банків, а внаслідок цього - ненадійність,
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нестабільність та неспроможність банків пристосуватися до
несприятливих змін кон’юнктури ринку. Вирішення проблем, які
виникають під впливом вище перерахованих факторів, вимагає від
банків оптимізації ресурсної політики.
Процес поглиблення нестабільності світового та національного
фінансового ринку ускладнив всю систему управління в банках
України, в тому числі і систему формування їх ресурсної бази. Але,
після падіння її кількісних параметрів у 2008 р., у наступні роки
загальна ресурсна база банків України мала зростаючу тенденцію як у
частині власних, так і у частині залучених ресурсів (Рис.1).
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Рис.1. Динаміка ресурсної бази банків України в 2008-2013 рр.
(станом на 01.01.), млн грн [1]
Однією із суттєвих причин нарощування проблем у ресурсному
забезпеченні банківської діяльності в Україні стало випередження
темпів зростання банківських активів відносно темпів зростання рівня
капіталізації. При цьому темпи зростання активів, кредитів,
зобов’язань і регулятивного капіталу банків України у 2005–2010 рр.
значно перевищили темпи приросту валового внутрішнього продукту.
В цей період найвищими темпами зростали кредити банків, їх обсяги
збільшилися у 8,1 рази. Внаслідок цього співвідношення активів
банків до ВВП зросло з 45,5% у 2005 р. до 86,7% у 2010 р. [1; 2].
Політика українських банків, що була спрямована на прискорене
зростання кредитних операцій, вимагала швидкого нарощування
ресурсної бази. Саме тому, зважаючи на проблематику кризового та
посткризоваго періоду, найбільш важливим у системі оптимізації
суспільно-економічних пропорцій є, на наш погляд, установлення
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оптимального співвідношення між темпами зростання ВВП та
темпами зростання найбільш важливих напрямів роботи банків,
зокрема, темпів зростання їх активів.
У структурі залучених ресурсів основним компонентами
ресурсного потенціалу банків України були кошти фізичних осіб та
кошти субєктів господарської діяльності (Рис.2).
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Рис.2. Динаміка залучених ресурсів банків України в 2008-2013 рр.
(станом на 01.01.), млн грн [1]
Причиною такого стрімкого зростання залученої компоненти
ресурсної бази банків стала загальновідома цінова політика банків. На
наш погляд, навіть при незмінності загальної структури суспільноекономічного відтворення, нарощення ресурсної бази банків за
допомогою цінового інструменту рано чи пізно призведе до чергового
коллапсу.
Особливо проблемним як для розвитку банківської системи, так
і всієї суспільно-економічної системи, є відсутність довгострокових
ресурсів, пошук і мобілізація яких не може обмежуватися роботою
окремих банківських установ, а передбачає макроекономічний рівень
реалізації комплексу важливих завдань, спрямованих на здійснення
відповідних регулятивних заходів з боку держави [3;4]. До таких
заходів можна, зокрема, віднести: розширення можливостей
забезпечення ефективного механізму рефінансування банків з боку
НБУ, використання механізму диференціації окремих нормативів
регулювання діяльності банків у тій частині, яка стосується умов
організації кредитного процесу, створення спеціалізованого банку
розвитку,
головним
завданням
повинна
стати
реалізація
93

довгострокового кредитування пріоритетних галузей економіки тощо.
Визначення умов формування ресурсної бази такого банків (на
комерційних засадах чи через бюджетний механізм) при цьому має
визначатися особливостями реалізації ними тих стратегічних цілей, які
визначаються політикою держави у галузі фінансового забезпечення
інноваційно-інвестиційного розвитку національного господарства.
Реалізація сукупності пропонованих заходів може сприяти
підвищенню ефективності функціонування банків у сфері формування
ресурсної бази, що є необхідною умовою мобілізації внутрішніх
фінансових ресурсів країни, а відтак стимулювання інвестиційних
можливостей та економічного зростання.
Висновки. Процес поглиблення нестабільності світового та
національного фінансового ринку ускладнив систему формування
ресурсної бази банків. Після падіння її кількісних параметрів у 2008 р.,
у наступні роки загальна ресурсна база банків України мала зростаючу
тенденцію як у частині власних, так і у частині залучених ресурсів.
Найбільш важливим у системі оптимізації ресурсної бази вітчизняних
банків є: встановлення оптимального співвідношення між темпами
зростання ВВП та темпами зростання найбільш важливих напрямів
роботи банків, зокрема, темпів зростання їх активів; оптимізація
цінових параметрів у залученні та розміщенні банківських ресурсів;
створення умов щодо залучення довгострокових ресурсів;
забезпечення ефективного механізму рефінансування банків з боку
НБУ, використання механізму диференціації окремих нормативів
регулювання діяльності банків у тій частині, яка стосується умов
організації кредитного процесу; створення спеціалізованого банку
розвитку,
головним
завданням
повинна
стати
реалізація
довгострокового кредитування пріоритетних галузей економіки тощо.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ НА
ПІДГОТОВКУ ТА ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
Розглянуто основні джерела фінансування витрат інноваційної діяльності,
запропоновано класифікацію джерел фінансування витрат на підготовку та освоєння
виробництва нової продукції для потреб бухгалтерського обліку.
Ключові слова: витрати на підготовку та освоєння виробництва нової
продукції, джерела фінансування витрат на підготовку та освоєння виробництва нової
продукції.

Vusochan O.
CLASSIFICATION OF SOURCES OF FINANCING
COSTS FOR TRAINING AND DEVELOPMENT OF
NEW PRODUCTS: AN ANALYSIS
The main source of financing the costs of innovation, the classification of sources of
financing research and development costs for the purposes of accounting.
Key words:researchanddevelopmentcosts, financingofresearchanddevelopmentcosts.

Высочан О.О.
КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
РАСХОДОВ НА ПОДГОТОВКУ И ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ: УЧЕТНЫЙ АСПЕКТ
Рассмотрены основные источники финансирования расходов инновационной
деятельности, предложена классификация источников финансирования расходов на
подготовку и освоение производства новой продукции для нужд бухгалтерского учета.
Ключевые слова: затраты на подготовку и освоение производства новой
продукции, финансирование расходов на подготовку и освоение производства новой
продукции.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Для формування
ресурсів підприємства з метою забезпечення витрат на підготовку та
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освоєння виробництва нової продукції в світовій практиці
використовують різноманітні джерела та інструменти фінансування.
Наявність джерел фінансування інвестицій − одна із
найголовніших проблем в інвестиційній діяльності. На сьогодні
спостерігається гострий дефіцит джерел фінансування.
Підготовка та освоєння виробництва нової продукції є
складовою інвестиційної діяльності підприємства, однак через
специфіку перебігу вимагає залучення суттєвих фінансових ресурсів
сформованих за рахунок новітніх джерел із врахуванням значного
ризику економічного краху проекту, що накладає відбиток на
відображення фінансового забезпечення в системі бухгалтерських
рахунків.
Таким чином, необхідно вирішити питання, пов’язані з
формуванням сучасної обліково-аналітичної системи в частині витрат
та їх фінансового забезпечення, адекватної інформаційним запитам
зацікавлених користувачів, для управління процесом підготовки та
освоєння виробництва нової продукції.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Саме вирішення низки невизначеностей в
обліку підготовки та освоєння виробництва нової продукції є одним із
першочергових завдань теорії та практики бухгалтерського обліку.
Актуальність цієї проблематики зростатиме пропорційно до
збільшення кількості інноваційно активних підприємств.
Істотний внесок у вирішення проблем обліку витрат на
підготовку та освоєння виробництва нової продукції зробили такі
вчені-економісти, як: Бородкін О.С., Бутинець Ф.Ф., Воронова М.О.,
Гнилицька Л.В., Кантаєва О.В., Крупка Я.Д., Кузьмінський Ю.А.,.
Озеран В.О,. Пустовит А.В, Пушкар М.С. та інші.
Розуміючи під ―фінансовими ресурсами‖ сукупність грошових
коштів строго цільового використання, що володіє потенційною
можливістю мобілізації (вивільнення з обороту) або іммобілізації
(додаткового завантаження в оборот), Г.Б. Поляк вважає, що
джерелами фінансових ресурсів слугують всі грошові доходи і
надходження, якими володіє підприємство або інший господарюючий
суб’єкт в певний період (або на дату) і які скеровуються на здійснення
грошових витрат і відрахувань, необхідних для виробничого і
соціального розвитку: інвестицій (прямих, портфельних, в
нематеріальні активи та ін.), авансування в поточні витрати і
відрахувань на соціальні потреби, до централізованих спеціальних
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фондів і бюджетів різних рівнів [1, c.119].
Джерела фінансування можна класифікувати залежно від зв’язку
з капіталом підприємства на внутрішні, які входять до складу власного
капіталу; залучені, які включаються до складу власного капіталу та
залучені, які не включаються до складу власного капіталу [2, c.17].
А.К. Казанцева та Л.Е. Мінделі називають такі джерела коштів,
що використовуються для фінансування інноваційної діяльності:
бюджетні асигнування, кошти спеціальних позабюджетних фондів
фінансування НДДКР, власні кошти підприємств (промислові
інвестиції з прибутку у складі витрат виробництва), грошові кошти
різноманітних типів комерційних фінансових структур (інвестиційних
компаній, комерційних банків, страхових організацій тощо), кредитні
ресурси спеціально уповноважених урядом інвестиційних банків,
іноземні інвестиції промислових і комерційних фірм і компаній, кошти
національних і закордонних наукових фондів, приватні збереження
фізичних осіб [3, c.351-352].
Таким чином, ми бачимо, що сучасні дослідники зазвичай
концентрують свою увагу на розгляді поняття ―фінансове
забезпечення‖ як окремої економічної категорії, фінансування
інвестиційної діяльності в цілому, технічного переозброєння,
проектного фінансування. Такі дослідження хоч і мають певні точки
дотику із розглядуваною нами проблематикою, однак одержані
результати не можуть з достатнім рівнем надійності бути перенесені
на процес підготовки та освоєння нової продукції.
Цілі статті. Метою даного дослідження є вивчення і
узагальнення існуючих класифікацій джерел фінансування витрат на
підготовку та освоєння виробництва нової продукції і підходів до
відображення їх в бухгалтерському.
На виконання цієї мети нами поставлено такі завдання:
- навести перелік основних джерел фінансування витрат;
- висвітлити основні варіанти відображення фінансування витрат
інноваційної діяльності на рахунках бухгалтерського обліку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Здійснення
підготовки та освоєння виробництва нової продукції є складовою
інноваційної діяльності, здійснення якої потребує попереднього
планування та залучення для цього відповідних ресурсів.
Одним із найбільш ефективних джерел фінансування
інвестиційної
діяльності
є
власні
фінансові
ресурси
і
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внутрішньогосподарські резерви інвестора. Позитивним моментом в
цьому є те, що підприємства прагнуть до самофінансування,
знижується ризик банкрутства, тому що не виникає проблема, де взяти
джерела фінансування. Основними власними джерелами фінансування
інвестицій в організації є чистий прибуток і амортизаційні
відрахування.
Облік фінансування витрат на підготовку та освоєння нової
продукції доцільно перевести в площину управлінського обліку,
оскільки інформація про здійснені такі витрати може розглядатися як
комерційна
таємниця
та
застосовуватися
адміністративним
персоналом для прийняття управлінських рішень. В системі
управлінського обліку варто розглянути інформацію про витрати на
підготовку та освоєння нової продукції в розрізі напрямів інноваційної
політики та джерел їх фінансування.
Для ефективного ведення обліку фінансування витрат на
підготовку та освоєння виробництва нової продукції часто
застосовується поділ джерел фінансування витрат на підготовку та
освоєння виробництва нової продукції на такі групи:
1) власні джерела: (нерозподілений прибуток, статутний та
пайовий капітал) – формують майно, право володіння і розпорядження
яким повністю належить суб’єкту власності. Право володіння
закріплює майно за конкретним підприємством, а право
розпорядження
дає
можливість
змінювати
приналежність
матеріальних благ;
2) залучені джерела: (цільове фінансування) – зазвичай
вимагають плати за використання, розмір якої залежать від результатів
діяльності підприємства. Однак такі джерела можуть залучатися і на
безоплатній основі;
2) позикові джерела: (кредити банків, інших фінансових установ,
емісія боргових цінних паперів, фінансовий лізинг). Плата за їх
використання є фіксованою (зазвичай встановлюється у вигляді
відсотків) та додатково передбачається повернення вкладених коштів
кредитору. Крім цього залучення таких джерел здійснюється на
умовах строковості.
Власні джерела фінансування витрат на підготовку та освоєння
виробництва нової продукції мають довгостроковий характер з
причини відсутності чітко встановленого терміну їх використання, в
той час як позикові джерела можуть відноситися як до довго- так і
короткострокових.
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Співвіднесемо джерела фінансування витрат на підготовку та
освоєння виробництва нової продукції із рахунками для їх
відображення в обліку (табл.1).
Таблиця 1
Відображення джерел фінансування витрат на підготовку та
освоєння виробництва нової продукції у системі рахунків
бухгалтерського обліку
Форма
Рахунки бухгалтерського
Джерело
фінансування
обліку
фінансування
44 ―Нерозподілені прибутки
Нерозподілений
(непокриті збитки)‖
прибуток
13 ―Знос (амортизація)
Амортизаційні
необоротних активів‖
відрахування
Власне
Емісія акцій,
40 ―Статутний капітал‖
внески учасників
Емісійний дохід,
42 ―Додатковий капітал‖
дооцінка активів
тощо
Асигнування з
бюджету, гранти,
48 ―Цільове фінансування і
Залучене
цільові внески
цільові надходження‖
фізичних та
юридичних осіб
Довгострокові
50 ―Довгострокові позики‖
кредити банків
51 ―Довгострокові векселі
Довгострокові
видані‖
векселі
52 ―Довгострокові
Довгострокові
зобов’язання за облігаціями‖
облігації
Позикове
53 ―Довгострокові
Фінансовий лізинг
зобов’язання з оренди‖
Фінансова
55 ―Інші довгострокові
допомога на
зобов’язання‖
зворотній основі
тощо
Для обліку власних джерел фінансування передбачено рахунки
класу 4 ―Власний капітал та забезпечення зобов’язань‖, для
довгострокових позикових джерел класу 5 ―Довгострокові
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зобов’язання‖, для короткострокових позикових джерел – класу 6
―Поточні зобов’язання‖. Позикові джерела фінансування в
бухгалтерському обліку ототожнюються із зобов’язаннями, в той час
як власні джерела фінансування формують поняття власного капіталу
підприємства.
Зазначимо, що далеко не всі складові власного капіталу можуть
бути використані підприємством як джерела фінансування витрат на
підготовку та освоєння виробництва нової продукції. Наприклад,
резервний капітал, який в основному є джерелом покриття
непередбачених збитків, виплати дивідендів за привілейованими
акціями тощо. Напрямки використання резервного капіталу
визначаються установчими документами товариства і не містять
нормативів покриття інноваційних витрат.
Підготовка та освоєння виробництва нової продукції не може
фінансуватися також за рахунок створених підприємством
забезпечень, оскільки останні формуються лише у разі виникнення
внаслідок минулих подій зобов’язання, погашення якого ймовірно
призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні
вигоди (п.14 П(С)БО 11 ―Зобов’язання‖).
Зобов’язання, що виникають в ході здійснення інноваційної
діяльності не є наслідком минулих подій, а тому витрати пов’язані з
нею не можуть погашатися за рахунок наперед створених забезпечень.
Зауважимо, що особливістю обліку власних внутрішніх джерел
фінансування підготовки та освоєння виробництва нової продукції є
те, що їхня сума в процесі використання із передбачуваною метою не
підлягає відображенню в бухгалтерському обліку. Облікових записів
по балансових рахунках на використані джерела фінансування
бухгалтерією не здійснюється. Це автоматично позбавляє управлінців
ефективних важелів впливу на склад та наявність джерел; зменшує
можливості аналізу і контролю.
Це явище В.В. Ковальов та Віт.В. Ковальов пояснюють так:
уособлення джерел засобів в балансі визначається сутністю і
природою подвійного запису. Як правило, джерела засобів
з’являються як результат цілеспрямованих дій… Разом з тим джерела
можуть виникати у певному сенсі спонтанно як результат фінансовогосподарської діяльності [2, c.19].
Як наслідок, на відміну від власних зовнішніх та позикових
джерел фінансування, у випадку самофінансування практично
неможливо прив’язати ресурси, що скеровуються на підготовку та
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освоєння виробництва нової продукції із їхніми джерелами без
додаткових аналітичних коригувань в бухгалтерському обліку.У
зв’язку з цією особливістю ведення бухгалтерського обліку бухгалтеру
необхідно мати аналітику сум наявності, утворення і використання
вказаних джерел за їх видами, складом, щоб не допустити
іммобілізації грошових коштів, яка може призвести до
неплатоспроможності підприємства.
Висновки. Таким чином, можна зазначити, що узагальнювати
інформацію про наявність та використання джерел для фінансування
витрат на підготовку та освоєння виробництва нової продукції на
рахунках обліку для одержання відомостей доцільно у межах
наступних джерел: власних, залучених та позикових. При застосуванні
такого поділу в бухгалтерському та управлінському обліку з’явиться
можливість одержати достовірну аналітичну інформацію про витрати
на підготовку та освоєння виробництва нової продукції,
профінансовані з різних джерел. Подальші дослідження варто
зосередити на особливостях побудови управлінського обліку
фінансування витрат на підготовку та освоєння виробництва нової
продукції.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Ускладнення
перебігу бізнес-процесів в умовах агропродовольчого ринку,
перенасичення інформаційного простору і, надто, зростання
конкурентної боротьби обумовлюють важливість обґрунтування
актуальної нині парадигми маркетингового інформаційного
забезпечення аграрних товаровиробників. Маркетингова діяльність
підприємств аграрного сектора економіки як філософія ведення
бізнесу та підприємницька функція має на меті забезпечення стійких
конкурентних переваг зазначених підприємств в умовах мінливого
зовнішнього середовища нині та в стратегічній перспективі. Зазначена
діяльність ґрунтується на логічній послідовності процесів прийняття
управлінських рішень з огляду на масиви інформації (інформаційне
поле),
частина
якої
безперервно
збирається
аграрними
підприємствами, а частина – перманентно з огляду на проблемність та
необхідність. В такому контексті нині відбувається актуалізація
теоретико-методологічних
досліджень
маркетингового
інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання аграрного
сектора економіки.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Концептуальні засади інформаційно-аналітичної діяльності
суб’єктів господарювання розглядаються такими науковцями, як
Р. Акофф, С. Бадлуєва, А. Бакаєв, М. Батрак, Дж. К. Ван Хорн,
П. Друкер, Ф. Котлер, О. Кудіна, Б. Райан, Дж. Ріс, Дж. Фостер,
Р. Энтоні. Дослідження даних авторів знаходяться в площині
теоретико-методичного осмислення сутності, мети та місця системи
інформаційного забезпечення як складової аналітичної функції
маркетингової діяльності підприємств.
Теоретико-методологічні аспекти організації та здійснення
маркетингових досліджень є предметом дослідження західних
науковців,
зокрема,
Г. Армстронга,
Т. Брауна,
Ф. Котлера,
Р. МакНейла, Н. Малхотри, В. Руделіуса, Г. Черчіля. В зазначених
публікаціях розглядаються класифікація, загальна послідовність та
етичні аспекти процесу проведення маркетингових досліджень.
Сучасні тенденції становлення і розвитку маркетингової
інформаційної системи є предметом наукового пошуку таких
вітчизняних вчених, як А. Войчака, С. Гаркавенко, О. Зозульова,
С. Ілляшенка, С. Косенкова, І. Лилик, В. Ортинської, А. Старостіної,
В. Полторак [1, 2]. Дослідження даних авторів знаходяться в площині
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теоретико-методичного осмислення сутності, мети та місця
маркетингових досліджень у системі маркетингу промислового
підприємства або в розрізі окремих ринків, а також завдань і
особливостей етапів здійснення маркетингових досліджень.
Водночас маркетингове інформаційне забезпечення підприємств
аграрного сектора економіки, функціонально спрямоване на
забезпечення їх актуальною інформацією нині та в стратегічній
перспективі, залишається поза увагою науковців, що і зумовлює її
актуалізацію в умовах сучасних ринкових відносин.
Цілі статті. Метою написання статті є обґрунтування
концептуальних засад організації маркетингового інформаційного
забезпечення підприємств аграрного сектора економіки. Об’єктом
дослідження є процес формування системи маркетингових досліджень
суб’єктів
аграрного
сектора
економіки.
Теоретичною
і
методологічною основою даного дослідження є системний підхід до
вивчення економічних явищ, теоретичні розробки вітчизняних і
зарубіжних вчених. Поставлені завдання зумовили використання
таких методів дослідження: монографічного, аналізу і синтезу,
абстрактно-логічного, зокрема прийомів аналогії та співставлення,
індукції та дедукції, – для формулювання теоретико-методологічних
основ теми дослідження, висновків та перспектив подальших
досліджень.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Згідно сучасної
парадигми аграрного маркетингу інформаційне забезпечення
підприємств аграрного сектора економіки є важливим заходом
мінімізації негативної дії суб’єктів та чинників зовнішнього
середовища на їх комерційну діяльність. Суб’єктами, що беруть участь
у формуванні інформаційних ресурсів підприємств аграрного сектора,
є частина персоналу з відповідною кваліфікацією і досвідом роботи,
організаційними здібностями, здатні творчо і нестандартно мислити.
Провідним же джерелом створення зазначених ресурсів є маркетингові
дослідження, що ініціюються і здійснюються суб’єктами аграрного
сектора.
З огляду на те, що діяльність аграрних товаровиробників
здійснюється в умовах зовнішнього та внутрішнього маркетингового
середовища, загал інформації, що використовується даними
суб’єктами господарювання, за джерелами її надходження доцільно
розподілити на внутрішню та зовнішню. Зовнішня інформація
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відображає ситуацію щодо макро- та мікросередовища аграрного
товаровиробника. Внутрішня інформація характеризує сучасний стан
самого суб’єкта господарювання, зокрема, представляє основні
показники його комерційної діяльності (за результатами, зокрема,
бухгалтерської звітності).
Зовнішня інформація є, переважно, загальнодоступною на
ринку, і представлена, як правило, у вигляді даних Державного
комітету статистики України та обласних його управлінь. Зважаючи на
неповноту й неточність статистичних даних, а також на специфічність
обставин зважаючи на постійні та перманентні зміни ринкової
кон’юнктури, в переважній більшості випадків сільськогосподарський
товаровиробник не може керуватися виключно наявною інформацією.
За таких умов дієвим засобом інформаційно-аналітичної діяльності
підприємств аграрного сектора економіки, спрямований на
задоволення їх потреб у специфічній інформації, є маркетингові
дослідження.
Особливістю внутрішньої інформації є те, що вона отримується
завдяки інформаційному обміну між структурними підрозділами
аграрного підприємства на засадах системності, узгодженості,
координації та концентрації зусиль. За функціональним призначенням
внутрішня та зовнішня інформація, в свою чергу, поділяється на
вторинну і первинну. Вторинна інформація є загальнодоступною для
всіх суб’єктів господарювання, оскільки була зібрана раніше для
певної мети і, відтак, не може задовольнити їх специфічні
інформаційні потреби [2, с. 10]. Натомість первинна інформація
збирається вперше за допомогою спеціальних дослідницьких методик
конкретним замовником для задоволення його власних інформаційних
потреб. Представлене визначення демонструє явні переваги первинної
інформації над вторинною: придатність для розв’язання специфічної
проблеми суб’єкта господарювання, актуальність, достовірність,
повнота відображення ситуації.
У
структурі
інформаційного
забезпечення
діяльності
підприємств
аграрного
сектора
маркетингові
дослідження
розглядаються як інструмент отримання первинної інформації. За
умов стохастичного агропродовольчого ринку ефективна система
надходження, обробки й аналізу інформації значною мірою визначає
комерційну діяльність суб’єкта господарювання в коротко- та
довгостроковій перспективі. Відтак, з метою задоволення
інформаційних потреб керівництва та провідних спеціалістів аграрних
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підприємств доцільно розглядати систему маркетингових досліджень
як принципово важливу складову їх діяльності, формування якої нині
об’єктивно зумовлюється низкою зовнішніх та внутрішніх передумов.
Концептуально
маркетингові
дослідження
проводяться
специфічними для кожного суб’єкта господарювання методами з
огляду на особливості його фінансово-господарської діяльності. Нині
беззаперечним є факт щодо важливості перманентного здійснення
маркетингових досліджень аграрними товаровиробниками, а, відтак,
відповідне їх організаційне забезпечення. Сучасними підходами щодо
формування системи маркетингових досліджень підприємств
аграрного сектора є їх організація власними силами або залучення
зовнішніх спеціалістів (аутсорсинг). Вибір підходу залежить
індивідуально від кожного окремого суб’єкта господарювання,
зокрема, його потенційних можливостей, забезпеченості трудовими
ресурсами, їх кваліфікації та практичного досвіду.
Створення власної служби маркетингових досліджень або
запровадження лише окремої відповідної посади вимагає від
спеціалістів професійних навичок та знань, високого ступеня загальної
обізнаності, а також постійного творчого пошуку. Водночас,
спеціаліст з маркетингових досліджень має бути добре
поінформований щодо організаційної структури підприємства,
показників
його
комерційної
діяльності,
кон’юнктури
агропродовольчого ринку, в т. ч. й світового. Крім того, дослідження,
що проводяться власним дослідницьким підрозділом, гарантовано
залишаються комерційною таємницею.
Якісний та кількісний аспекти інформаційного забезпечення
діяльності
підприємств
аграрного
сектора
безпосередньо
визначаються методами здійснення маркетингових досліджень. Не всі
стандартні та загальновідомі їх методи адекватні умовам зазначених
підприємств. Специфіка аграрного виробництва та кон’юнктури
агропродовольчого ринку зумовлюють використання в різних
ситуаціях різних методів маркетингових досліджень.
За умов аграрного сектора економіки традиційні методи
маркетингових досліджень (опитування, спостереження, експеримент
та кабінетні дослідження) не втрачають своєї актуальності з огляду на
їх надійність, перевіреність часом та відпрацьовані технології
проведення. Водночас, доцільно також застосовувати і спеціальні
дослідницькі методики, зокрема, «таємничий покупець», ролінгове
опитування, хол-тест і хоум-тест. Актуалізація зазначених методик
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зумовлюється частими ринковими змінами, вимогами пошуку нових
підходів, а також їх інтегрованістю (спеціалізовані методики
поєднують у собі традиційні та принципово нові підходи).
Висновки. Багатофункціональна спрямованість маркетингового
інформаційного забезпечення підприємств аграрного сектора
зумовлюється прагненням забезпечення детермінованості їх
маркетингової діяльності. Водночас, можлива стохастичність чинників
та поведінки суб’єктів зовнішнього маркетингового середовища є
передумовою
використання
зазначеними
підприємствами
загальновизнаного та апробованого інструментарію інформаційного
забезпечення, одним із яких доцільно вважати маркетингові
дослідження.
Маркетингові дослідження підприємств аграрного сектора
економіки розглядаються як дослідницький процес, що передбачає
опрацювання фактичних і планових даних, а також одержання
первинної інформації із використанням програмних та технічних
засобів і технологій. За таких умов система маркетингових досліджень
як структурний елемент аграрних підприємств функціонально
покликана забезпечити своєчасність їх адаптації до змін нестабільного
зовнішнього середовища. Нині систему маркетингових досліджень
доцільно розглядати як стратегічну бізнес-одиницю, що орієнтована на
цільового споживача та бере безпосередню участь у створенні
загальної стратегії підприємства. В контексті важливості забезпечення
актуальності аграрного підприємства на ринку система маркетингових
досліджень реалізується через створення інформаційно-аналітичної
бази для прийняття рішень та зниження рівня невизначеності,
пов’язаного з ними.
Перспективи подальших досліджень знаходяться у площині
обґрунтування інструментарію маркетингового інформаційного
забезпечення підприємств аграрного сектора економіки.
1. Зозулев А.В. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика: учеб.
пособие / В.А. Зозулев, С.А. Солнцев. – М.: Рыбари; К.: Знання, 2008. – 643 с.
2. Косенков С.І. Маркетингові дослідження / С.І. Косенков. – К.: Скарби, 2004. –
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Використання
автоматизованих інформаційних систем (АІС) частково зменшує
кількість проблемних питань, які стосуються інформаційних потоків.
Головними АІС, які повинні забезпечувати підтримку прогнозування
ринкових параметрів на регіональних машинобудівних підприємствах
є прикладні програми бухгалтерського типу.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. До АІС належать лише ті ІС, в яких для збору,
збереження, накопичення, пошуку та передачі даних використовуються
засоби обчислювальної техніки [1, с. 46]. Вирішення будь-якої задачі з
використання комп’ютера вимагає необхідність її чіткої формалізації. На
відміну від технічних, економічні процеси досить важко формалізуються,
через високу складність та динамічність поведінки суб’єктів. Якість
прийняття рішень в таких умовах, обмежуються не можливостями
комп’ютера, а недосконалістю математичних моделей [2; 3].
Цілі статті. Виробники продукції групи А (виробництво засобів
виробництва) в основному використовують комплексну інформаційну
систему управління з орієнтацією на машинобудівну галузь – «ІТПідприємство» [4], а групи Б (виробництво предметів споживання) –
«1С:Підприємство» [5], систему автоматизованого обліку в будь-яких
організаційних структурах, незалежно від їхнього виду діяльності та
форми власності. Цілями статті є дослідження даних АІС.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. «ІТ-Підприємство», як
заявляють розробники, повністю відповідає таким системним
концепціям:
ISO-концепція
(передбачає
загальну
стандартизацію
виробництв на базі ISO-подібних документів);
ERP-концепція (заснована на плануванні розвитку й
використанням ресурсів підприємства на внутрішньому рівні);
MRP-концепція (заснована на плануванні розвитку й
використанням ресурсів підприємства та пов'язана з матеріальнотехнічним забезпеченням виробництва);
CRM-концепція (передбачає керування відносинами зі
споживачами та орієнтована на гармонізацію збутової сфери);
SAP-концепція (в основі лежить твердження про те, що
справжнє управління ґрунтується винятково на інформаційній
прозорості процесів виробничо-господарської й підприємницької
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діяльності;
CALS-концепція (позиціонується як процес управління
життєвим циклом продукції);
WF-концепція (заснована на загальних технологічних
операціях та передбачає управління реалізацією проектів);
CF-концепція (інтерпретує всі процеси, які відбуваються на
підприємстві через переміщення вартісних еквівалентів).
Основні функціональні можливості системи:
бухгалтерський облік (фінансово-розрахункові операції, облік
фактичних затрат на основне і допоміжне виробництво, облік
основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та ін.);
управління персоналом (управління кадрами, штатний
розпис, табельний облік, розрахунок заробітної плати, планування
фонду оплати праці, анкетування);
управління
виробництвом
(планування,
оперативне
оптимізаційне управління, облік матеріальних ресурсів на
підприємстві, управління якістю, робочий календар);
управління
технічною
підготовкою
виробництва
(конструкторська
та
технологічна
підготовка
виробництва,
нормування виробничих ресурсів, системи автоматизованого
проектування);
логістика (управління закупівлями, постачаннями і
плануваннями
матеріалів,
контрактно-договірна
діяльність,
взаємовідносини з клієнтами та постачальниками, складський облік);
аналіз діяльності (інформаційна система керівника, бізнесаналіз, фінансовий аналіз, оптимізація, прогнозування);
бюджетування і контролінг (калькуляція планової і фактичної
калькуляції, процесно-орієнтоване управління затратами, зв’язок з
системою клієнт-банк).
«1С:Підприємство» відповідає системній концепції ERP та
включає в себе значно менший набір базових функціональних
можливостей, а саме: бухгалтерський та оперативний облік,
розрахунок заробітної плати, кадровий облік, управлінський та
фінансовий облік, зв’язок з системою клієнт-банк, правова база даних.
За результатами опитування користувачів, було виявлено, що
реальні функціональні можливості системи «ІТ-Підприємство» дещо
відрізняються від тих, які зазначали розробники. Були виявлені
недоліки пов’язані зі взаємодією модулів системи, досить складні
налаштування, збої в роботі прикладних програм. З самого початку
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впровадження системи була відключена штатна можливість
планування закупівлі та завезення матеріалів, досить на низькому рівні
реалізований контроль за правильністю введеної інформації, відсутнє
автоматичного
оновлення
законодавчо
затверджених
форм
документів.
Вартість ліцензії «1С:Підприємство 8» станом на 2013 рік
становить 2 880 грн [6]. Офіційний даних про ціну на «ІТПідприємство» немає, але на спеціалізованих форумах зазначається
середня ціна (залежно від комплектації) – 800 000 грн
Для ознайомлення з продуктами фірми 1С передбачено
можливість демонстраційного перегляду відеороликів (наприклад,
1С:Зарплата та управління персоналом) або користування
демоверсіями прикладних програм (наприклад, 1С:Освіта 4.1. Школа
2.0 – призначена для організації учбового процесу в онлайн режимі).
Розробники
продукту
«ІТ-Підприємство»
не
передбачають
попередньої можливості ознайомитися з інформаційною системою.
Модуль «Прогнозування» АІС «ІТ-Підприємство», передбачає
можливість контролю, аналізу та коригування таких бізнес процесів як
прибуток, продаж, витрати сировини, річний обіг грошових засобів.
Головним недоліком, при цьому, є використання методів, які основані
лише на часових рядах (наприклад, експоненційне згладжування,
проста регресія, метод ковзної середньої) та не передбачають
побудову і дослідження багатофакторних моделей (наприклад,
рівняння множинної регресії).
Аналізуючи системні вимоги технічного та програмного
забезпечення для впровадження досліджуваних АІС, можна зробити
висновок про досить великі потреби системи «ІТ-Підприємство»: ОС –
Windows XP, процесор з частотою не менше 2.5 ГГц, оперативна
пам’ять – 2 Гб [4]. Поряд з цим, вимоги до функціонування
«1С:Підприємства» є значно скромнішими: ОС – Windows 95,
процесор 50 МГц, оперативна пам’ять – 16 Мб [5].
Враховуючи описані вище особливості у таблиці 1 наведена
зважена оцінка по п’ятибальній шкалі регіональних АІС.
Для ефективного функціонування інформаційних систем
необхідний деякий об’єм даних, розмір яких визначається складністю
вирішуваних питань, їхньої новизни, розмірами виробництва, рівнем
підготовки кадрів і методами керівництва. З іншої сторони,
досвідчений керівник у процесі оперативного управління з успіхом
може приймати інтуїтивні рішення, не володіючи необхідними даними
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та не використовуючи АІС. Проте, при таких рішеннях не виключені
помилки, тому допустимі вони лише в процесі виконання поточних
завдань, але аж ніяк не кардинальних питань розвитку виробництва на
регіональному машинобудівному підприємстві.
Таблиця 1
Зважена оцінка інформаційних систем
«ІТ-Підприємство» та «1С:Підприємство»
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Критерій оцінки
Функціональні
можливості
Реальні
можливості
Вартість ліцензії
Інтерфейс
Швидкість
обробки
Демоверсія
Можливість
прогнозування
Системні вимоги
Стабільність
роботи
Гнучкість
налаштувань
Довідкова
система
Разом

Вага

ІТПідприємство
Зваж.
оцін.
оцін.

1С:Підприємство
оцін.

Зваж.
оцін.

0,15

5

0,75

3

0,45

0,15

3

0,45

4

0,60

0,10
0,05

2
4

0,20
0,20

4
4

0,40
0,20

0,10

4

0,40

5

0,50

0,05

0

0,00

2

0,10

0,10

4

0,40

0

0,00

0,05

1

0,05

5

0,25

0,10

3

0,30

4

0,40

0,10

5

0,50

5

0,50

0,05

3

0,15

5

0,25

1

3,40

3,65

Інтуїція нерідко може привести до надто великих помилок, а
крім того, треба багато років для накопичення досвіду, що дозволяє
приймати достатньо ефективні рішення на основі інтуїції.
Висновки. За результатами порівняння необхідно відмітити, що
«ІТ-Підприємство» та «1С:Підприємство» системи абсолютно різного
плану, для різних користувачів. Так, 1С – це системи для малих, а IT –
для середніх і великих машинобудівних підприємств.
Використання автоматизованих інформаційних систем дозволяє
частково оптимізувати горизонтальні та вертикальні інформаційні
потоки.
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В статье исследованы вопросы начисления налога на прибыль предприятия,
налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц при
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Однією із
основних передумов забезпечення стабільності економіки на
сучасному етапі розвитку України є ефективне функціонування
податкової системи. Адже мобілізація податкових платежів до
державного бюджету дозволяє органам державної виконавчої влади
здійснювати реалізацію внутрішньої та зовнішньої політики,
регулювання і стимулювання економіки, фінансування соціальних
заходів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Результати опрацювання наукових джерел щодо
оподаткування дивідендів відображено в працях таких науковців, як:
В. Гой, Л.І. Чернобай, В.М. Васюк та ін. Поряд із значним науковим
здобутком, доцільно розширити означене питання в руслі прийняття
Податкового кодексу України.
Цілі статті. Метою даної статті є дослідження нарахування та
сплати податку на прибуток, податку на додану вартість та податку на
доходи фізичних осіб з нарахованих дивідендів за Податковим
кодексом України.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Особливості
обліку податку на прибуток, податку на додану вартість та деяких
інших податків і платежів після набрання чинності Податковим
Кодексом України (далі ПКУ). Відповідно до пп. 14.1.49 ст. 14 ПКУ,
дивіденди - це платіж, який здійснює юридична особа емітент
корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь
власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та
інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на
частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини
його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.
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До дивідендів, згідно з цим підпунктом, прирівнюється також платіж,
що його проводить державне унітарне, комерційне. казенне чи
комунальне підприємство на користь відповідно держави або органу
місцевою самоврядування у зв'язку з розподілом частини прибутку
такого підприємства; платіж, який виплачується власнику сертифіката
фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу такого
фонду. При цьому позитивне або від'ємне значення об'єкта
оподаткування, розраховане за розділом III ПКУ, не впливає на
порядок нарахування дивідендів.
У бухгалтерському обліку під дивідендами розуміють частину
чистого прибутку, розподілену між учасниками (власниками)
відповідно до їх частки участі у власному капіталі підприємства (її. 4
П(С)БО 15 «Дохід», затвердженого наказом Мінфіну України від
29.11.99 р. ғ 290).
Затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог,
передбачених законом, належить винятково до компетенції загальних
зборів (частина друга ст. 33 Закону про акціонерні товариства). Усі
акціонери, що є власниками простих або привілейованих акцій, мають
право отримувати дивіденди.
Акціонерне товариство виплачує дивіденди лише грошовими
коштами (частина перша ст. 30 Закону про акціонерні товариства):
за простими акціями - із чистого прибутку звітного року та/або
нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів
акціонерного товариства у строк, що не перевищує шести місяців з дня
прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів;
за привілейованими акціями - із чистого прибутку звітного року
та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту акціонерного
товариства у строк, що не перевищує шести місяців після закінчення
звітного року. У разі коли чистого прибутку звітного року та/або
нерозподіленою прибутку минулих років немає або його недостатньо,
дивіденди за такими акціями виплачуються за рахунок резервного
капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за
привілейованими акціями.
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про господарські
товариства» від 19.09.91 р. ғ 1576-ХІІ, члени товариства мають право
брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його
частку (дивіденди). Отже, учасники товариства з обмеженою
відповідальністю також мають право отримувати дивіденди. Особи,
які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів,
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мають право на частку прибутку (дивідендів) пропорційно до частки
кожного з них.
Граничний строк виплати дивідендів законодавчо передбачений
лише для акціонерних товариств. Щодо решти господарських
товариств (наприклад, ГОВ), то вони можуть визначній цей термін у
статуті або шляхом прийняття рішення загальними зборами.
Для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та
засновниками підприємства, що пов'язані з розподілом власного
капіталу (дивіденди, повернення часток тощо), призначено рахунок 67
«Розрахунки з учасниками» (Інструкція ғ 291). Дивіденди, нараховані
власникам простих та привілейованих акцій (часток у статутному
капіталі) за рахунок прибутку або інших, передбачених установчими
документами, джерел обліковують на субрахунку 671 «Розрахунки за
нарахованими дивідендами». За кредитом субрахунку 671
відображають збільшення заборгованості підприємства перед
засновниками та учасниками товариства, за дебетом її зменшення
(погашення), в тому числі реінвестування доходів тощо.
Розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів),
відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в
поточному періоді показують на субрахунку 443 «Прибуток,
використаний у звітному періоді» до рахунку 44 «Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)». Сальдо на субрахунку 443 наприкінці
закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та/або 442 з
виведенням сальдо на одному з цих субрахунків.
Починаючи з II кварталу 2011 р. оподаткування дивідендів
здійснюється відповідно до норм ПКУ (п. 153.3 ст. 153 ПКУ). Емітент
корпоративних прав може виплачувати їх власнику дивіденди
незалежно від того, є оподатковуваний прибуток, розрахований за
правилами, наведеними у ст. 152 цього Кодексу, чи ні.
Емітент корпоративних прав, який приймає рішення
виплачувати дивіденди своїм акціонерам (власникам), нараховує та
вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток у
розмірі ставки, визначеної за п. 151.1 ст. 151 ПКУ, нарахованої на
суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми
такої виплати на суму такого податку. У разі виплати дивідендів у
формі, іншій ніж грошова (крім випадків, передбачених у пп. 153.3.5
ПКУ), базою для нарахування авансового внеску є вартість такої
виплати, розрахована за звичайними цінами.
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Хоча, згідно з п. 151.1 ст. 151 ПКУ, основна ставка податку і має
розмір 16 %, зазначений пункт треба застосовувати зважаючи на
норми п. 10 розділу XX «Перехідні положення». У п. 10 підрозділу 4
розділу XX ПКУ встановлено, що з 01.04.2011 р. по 31.12.2011 р.
включно застосовуються ставка податку 23 %, а ставка 16 % діятиме
лише з 01.01.2014 р. Таким чином, емітент у II - IV кварталах 2011 р.
нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок за ставкою 23 %,
причому до/або одночасно з виплатою дивідендів (пп. 153.3.2 ст. 153
ПКУ). Він є невід'ємною частиною податку на прибуток та не може
розцінюватися як податок, який справляється при репатріації
дивідендів (їх сплаті на користь нерезидентів) відповідно до норм ст.
160 ПКУ або чинних міжнародних договорів України.
Варто також звернути увагу на норми пп. 153.3.2 ст. 153 ПКУ,
згідно з якими:
- обов'язок із нарахування та сплати авансового внеску
покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є
резидентом, незалежно від того, є він платником податку на прибуток
чи має пільги з його сплати, надані ПКУ, або пільги у вигляді ставки
податку іншої, ніж встановлена в п. 151.1 ст. 151 Кодексу, крім
платників податку, які підпадають під чинність п. 156.1 ст. 156 ПКУ,
тобто страховиків. Проте не сплачують авансовий внесок суб'єкти
господарювання,
які
є
платниками
фіксованого
сільськогосподарського податку згідно з розділом XIV ПКУ;
- якщо будь-який платіж будь-якою особою називається
дивідендом, то такий платіж оподатковується при такій виплаті за
нормами, визначеними у першому, другому та третьому
абзацах п. 153.3 ст. 153 ПКУ (тобто зі сплатою авансового внеску і
застосуванням звичайних цін у необхідних випадках), байдуже є особа
платником податку чи ні.
У випадках, передбачених пп. 153.3.5 ст. 153 ПКУ, авансовий
внесок сплачувати не потрібно, незалежно від форми виплати
дивідендів (грошова чи будь-яка інша). Не справляється цей внесок,
зокрема, у разі виплати дивідендів:
- фізичним особам. Зауважимо, що в Законі про оподаткування
прибутку не було аналогічної норми;
- у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку,
за умови, що така виплата жодним чином не змінює пропорцій
(часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді
емітента. У такому разі не має значення, були такі акції (частки, паї)
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належним чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних
документів) чи ні;
- на користь власників корпоративних прав материнської
компанії, що сплачуються у межах сум доходів такої компанії,
отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат
таких дивідендів перевищує суму отриманих цією компанією
дивідендів, то дивіденди, сплачені в межах такого перевищення,
підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими пп. 153.3.2
ст. 153 ПКУ, тобто на суму таких «понадлімітних» дивідендів треба
нарахувати і сплатити до бюджету авансовий внесок. Отже, з метою
оподаткування материнська компанія дивіденди, отримані нею від
інших осіб, та дивіденди, сплачені на користь власників
корпоративних прав такої компанії, повинна обліковувати
наростаючим підсумком, а також відображати у податковій звітності в
порядку, визначеному центральним податковим органом;
- управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті
платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в
результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю.
Якщо платник податку (емітент корпоративних прав, державне
некорпоратизоване, казенне чи комунальне підприємство) сплатив
протягом звітного періоду у зв'язку з нарахуванням дивідендів
авансовий внесок, то він зменшує суму нарахованого податку звітного
періоду на суму цього авансового внеску (пп. 153.3.3 ст. 153 ПКУ).
Проте не дозволяється проводити зазначений залік з податком,
передбаченим у п. 156.1 ст. 156 ПКУ (зауважимо, що тут йдеться про
об'єкт оподаткування від діяльності страховика).
Якщо сума авансового внеску, сплаченого протягом звітного
періоду, перевищує суму податкових зобов'язань підприємства емітента корпоративних прав з податку на прибуток такого звітного
періоду, треба зважати на таке. Відповідно до пп. 153.3.4 ст. 153 ЇЖУ,
сума перевищення переноситься у зменшення податкових зобов'язань
наступного податкового періоду, а при отриманні від'ємного значення
об'єкта оподаткування наступного періоду - на зменшення податкових
зобов'язань майбутніх податкових періодів.
Дивіденди, отримані юридичною особою - нерезидентом від
резидента, вважаються доходами, одержаними нерезидентом із
джерелом їх походження з України. Тому резидент, що виплачує
дивіденди на користь такого нерезидента, зобов'язаний утримати
податок з таких доходів за ставкою у розмірі 15 % їх суми та за їх
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рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо
інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з
країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що
набрали чинності (п. 160.2 ст. 160 ПКУ).
Згідно з п. 154.6 ст. 154 ПКУ, до деяких платників податку на
прибуток на період з 01.04.2011 р. до 01.01.2016 р. застосовується
нульова ставка. Втім, вони мають пам'ятати про обмеження,
передбачені останнім абзацом цього пункту. Так, платникам податку,
названим у пп. «а», «б», «в» наведеного пункту, варто зважати на
наслідки нарахування та виплати дивідендів своїм акціонерам
(власникам), а саме:
- по-перше, такі особи повинні будуть нарахувати та внести до
бюджету авансовий внесок із податку в порядку, встановленому пп.
153.3.2 ст. 153 ПКУ;
- по-друге, вони матимуть сплатити податок на прибуток за
ставкою, визначеною в п. 151.1 ст. 151 ПКУ за звітний податковий
період, у якому здійснювалось нарахування та виплата дивідендів.
Виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі
нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які
мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає
виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за
суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне
право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою
оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним
оподаткуванням та включенням суми виплат до складу витрат
платника податку. Сума таких прирівняних до заробітної плати
дивідендів включається до складу витрат емітента корпоративних прав
з 01.04.2011 р. (пп. 153.3.7 ст. 153 ПКУ).
Виплата дивідендів у грошовій формі або у вигляді цінних
паперів, здійснювана емітентом, не є об'єктом оподаткування ПДВ
відповідно до пп. 196.1.6 ст. 196 ПКУ. Проте якщо дивіденди
виплачуються у товарній формі, то така операція оподатковується
ПДВ.
При оподаткуванні дивідендів ПДФО починаючи з 01.01.2011 р.
слід керуватися насамперед п. 170.5 ст. 170 ПКУ. Податковим агентом
під час нарахування (виплати) дивідендів на користь платника податку
(фізичної особи - акціонера тощо) є емітент корпоративних прав або,
за його дорученням, інша особа, яка здійснює таке нарахування
(виплату).
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Навіть якщо резидент сплачує податок на прибуток підприємств
у спосіб, відмінний від загального (є суб'єктом спрощеної системи
оподаткування), або звільнений від його сплати через будь-які
підстави, він все одно залишається податковим агентом під час
нарахування дивідендів. 1 саме він зобов'язаний нараховувати,
утримувати та сплачувати ПДФО до бюджету від імені та за рахунок
фізичної особи із сум доходів, що їй виплачуються (пп. 14.1.180 ст. 14
ПКУ).
У загальному випадку дивіденди, нараховані емітентом
корпоративних прав - резидентом, який є юридичною особою,
відповідно до пп. 170.5.3 ст. 170 ПКУ, оподатковуються за ставкою,
визначеною у п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу, тобто 5 %.
Доходи із джерелом їх походження в Україні, що нараховуються
(виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковують за
правилами та ставками, визначеними для резидентів, з огляду на
особливості, наведені у деяких нормах цього розділу щодо
нерезидентів (пп. 170.10.1 ст. 170 ПКУ).
Вважаємо за потрібне наголосити, що у разі коли міжнародний
договір, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою
України, встановлює правила, які відрізняються від передбачених
ПКУ, то застосовуються правила міжнародного договору (п. 3.2 ст. З
ПКУ). Таким чином, при нарахуванні та виплаті дивідендів на користь
фізичних осіб - нерезидентів ПДФО може утримуватися за ставкою,
передбаченою міжнародним договором, а вона буває іншою ніж 5 %.
Дивіденди прирівнюються з метою оподаткування до виплати
заробітної плати, якщо вони нараховуються на користь фізичних осіб
(у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними
правами, що мають:
- статус привілейованих;
- інший статус, який передбачає виплату фіксованого розміру
дивідендів чи суми, що є більшою за суму виплат, розраховану на
будь-яку іншу акцію (корпоративне право).
При цьому така виплата не оподатковується як дивіденди за
нормами розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ (пп.
153.3.7 ст. 153 ПКУ). Отже, з такої виплати ПДФО треба утримувати
не за низькою дивідендною ставкою 5 %, а за більш високими
зарплатними - 15 % та 17%.
Законодавство також передбачає випадки, коли дивіденди
взагалі не підлягають оподаткуванню ПДФО. Згідно з пп. 165.1.18 ст.
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165 ПКУ, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку не включаються доходи у вигляді дивідендів, які
одночасно відповідають усім наведеним нижче умовам:
- дивіденди нараховуються на користь платника податку у
вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою резидентом, що нараховує такі дивіденди;
- таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток)
участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента;
- у результаті нарахування дивідендів збільшується статутний
фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих
дивідендів.
Доходи, названі у п. 170.5 ст. 170 ПКУ (тобто дивіденди),
остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок (пп.
170.5.4). ПДФО сплачується до бюджету під час виплати
оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки
приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови
одночасного подання розрахункового документа на перерахування
цього податку до бюджету (пп. 168.1.2 ст. 168 ПКУ).
Проте ПКУ містить інші норми, що встановлюють строки сплати
ПДФО до бюджету, вони можуть бути застосовані при нарахуванні та
виплаті дивідендів. Особливу увагу звертаємо на пп. 168.1.4 ст. 168
ПКУ, де визначено таке: якщо оподатковуваний дохід надається у
негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового
агента, то ПДФО сплачується (перераховується) до бюджету протягом
банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати,
надання).
Проблема також виникає тоді, коли дивіденди нараховуються у
грошовій формі, але не виплачуються фізичні особі - власнику
корпоративних прав (наприклад, він не з'являється за дивідендами
тощо). Раніше, до 2011 р., якщо оподатковуваний дохід нараховувався,
але не виплачувався, то податок, що підлягав утриманню з такого
нарахованого доходу, сплачувався (перераховувався) до бюджету у
строки, встановлені законом для місячного податкового періоду (пп.
8.1.2 ст. 8 Закону ғ 889), тобто протягом 30 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем звітного (податкового)
місяця. Зауважимо, що в ПКУ схожої норми немає. Аналізуючи цю
ситуацію, варто звернути увагу на такі моменти:
1) платник податків має самостійно сплатити суму податкового
зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом
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10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного
строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації (абзац
перший п. 57.1 ст. 57 ПКУ). Відповідно до п. 162.1 ст. 162 ПКУ,
податковий агент є також платником податку.
Крім того, згідно з абзацом другим п. 57.1 ст. 57 ПКУ,
податковий агент зобов'язаний сплатити суму нарахованого
(утриманого) податку, самостійно визначеного ним з доходу, що
виплачується на користь платника податку - фізичної особи та за
рахунок такої виплати, у строки, передбачені ПКУ;
2) особи, які мають статус податкових агентів, згідно зі ст. 176
ПКУ зобов'язані у строки, встановлені ПКУ, подавати до органу ДПС:
а) податкову декларацію з ПДФО за базовий податковий період,
що дорівнює календарному місяцю, про загальні суми доходів,
нараховані (виплачені, надані) на користь платників податку, і
загальні суми ПДФО, утримані з цих доходів, а також обсяги
перерахованого до бюджету податку.
Така декларація подається протягом 20 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця
(пп. 49.18.1 ст. 49 ПКУ);
б) податковий розрахунок суми доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з
них податку (форма ғ 1 ДФ). Цей розрахунок подається протягом 40
календарних днів, що настають за останнім календарним днем
звітного кварталу, і має статус податкової декларації (зі ст. 46 ПКУ). У
податковому розрахунку інформація про суму ПДФО наводиться не в
загальному вигляді, а щодо кожного платника податку персонально;
3суми ПДФО, зазначені в податковому розрахунку, вважаються
узгодженими сумами податкового зобов'язання (пп. «ґ» п. 176.2 ПКУ).
Крім того, платник податків (у тому числі податковий агент),
відповідно до абзацу першого п. 57.1 ст. 57 ПКУ, зобов'язаний
самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у
поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що
настають за останнім днем відповідного граничного строку,
передбаченого ПКУ для подання податкової декларації.
Отже, якщо емітент нарахував дивіденди, але не виплатив їх, то,
вносячи до бюджету ПДФО, йому варто зважати на таке: - на думку
автора, податок слід сплатити протягом 30 календарних днів (20 + 10),
що настають за:
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- останнім днем місяця, в якому нараховані дивіденди.
Принаймні зараз до отримання ліберальних
- роз'яснень з цього приводу від податківців - доцільно вчиняти
саме так. У цьому випадку вважається, що узгоджена сума
податкового зобов'язання наведена загальною сумою в щомісячній
податковій декларації;
- емітент, готовий захищати свою правоту в суді, може сплатити
податок протягом 50 календарних днів (40 + 10), що настають за
останнім днем місяця нарахування дивідендів. Він може спробувати
довести, що узгоджена сума податкового зобов'язання наведена саме в
щоквартальному податковому розрахунку (форма ғ 1 ДФ). Адже, поперше, саме в ньому зазначається сума ПДФО у розрізі кожного
платника податку персонально. По-друге, у пп. «ґ» 11. 176.2 ПКУ
встановлено, що зазначені саме в податковому розрахунку суми
ПДФО вважаються узгодженими сумами податкового зобов'язання.
Відповідно до п. 7 ст. 7 Закону ғ 2464, перелік видів виплат, на
які не нараховується єдиний внесок, затверджується КМУ. На
виконання цієї норми Кабмін ухвалив Перелік ғ 1170, де такі виплати
згруповано залежно від того, в якій формі вони здійснюються або
надаються. У розділі II Переліку ғ 1170 наведені виплати, які
надаються або в натуральній, або у грошовій формі. У п. 14 розділу II
цього документа поміж виплат, на які не нараховується єдиний внесок,
наведено зокрема доходи за акціями та інші доходи від участі
працівників у власності підприємства (дивіденди). То невже на суму
дивідендів, виплачених товариством з обмеженою відповідальністю
(тобто не як доходи за акціями) на користь фізичних осіб, які не є
працівниками цього товариства, треба нараховувати єдиний внесок?
На думку автора, цього робити не потрібно (хоча така ситуація
прямо не передбачена п. 14 розділу II Переліку ғ 1170). Це можна
пояснити тим, що норми Закону ғ 2464 взагалі не встановлюють
обов'язку для емітента нараховувати та сплачувати єдиний внесок із
суми нарахованих і виплачених дивідендів. Отже, при нарахуванні і
виплаті дивідендів (у тому числі не за акціями і не працівникам
емітента) єдиний внесок на такі доходи не нараховується і з них не
утримується.
Висновки. Таким чином, пп.153.3.5 п.153.3 ст.153 ПКУ містить
докладний перелік виключень із вимог щодо нарахування авансових
внесків у разі виплати дивідендів, визначених пп.153.3.2 п.153.3 ст.153
ПКУ. Серед таких виключень, за якими не передбачено нарахування
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авансових внесків з податку на прибуток, у пп.153.3.5 п.153.3 ст.153
ПКУ (підпункт «б») зазначені операції, що передбачають виплату
дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником
податку, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій
(часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді
емітента, незалежно від того, чи були такі акції (частки, паї) належним
чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів), чи
ні.
Підсумовуючи вищенаведені вимоги Податкового кодексу
України, не підлягає справлянню авансовий внесок з податку на
прибуток відповідно до п.153.3 ст.153 Податкового кодексу України, в
т.ч. пп.153.3.2, у разі виплати дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв),
емітованих платником податку, за умови, що така виплата ніяким
чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників)
у статутному фонді емітента, незалежно від того, чи були такі акції
(частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до
статутних документів), чи ні.
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СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ
В статье исследованы вопросы налогообложения резерва сомнительных долгов
и условия по которым он относится к дебиторской задолженности.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Дебіторська
заборгованість є одним з негативних явищ в діяльності будь-якого
підприємства. Її зростання призводить до кризи неплатежів, а відтак і
до гальмування розвитку підприємств та ринків, на яких вони
працюють через погіршення оборотності грошових коштів тобто
платоспроможності окремого підприємства та його фінансового стану
загалом.
Гавриловський О.С.
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Одним із ймовірних шляхів зміцнення фінансового стану
підприємств є контроль за фактичним станом його розрахунків,
динамікою дебіторської та кредиторської заборгованості, виявлення
фактів навмисного спотворення облікових даних суб'єктами
господарських зв'язків. Таким чином, важливого значення набувають
питання законності розрахунково-обмінних операцій, їх доцільності,
документальної обґрунтованості та правильності відображення у
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Останні зміни до ряду чинних нормативно-правових актів
в бік їх наближення до міжнародних стандартів і наукові дослідження
М.І. Бондар, Л.Г. Ловінська, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова,
Г.Г. Кірейцева, М.Ф. Огійчука, В.Я. Плаксієнка, В.В. Сопко, Л.К. Сука
та інших дозволили вирішити ряд питань облікового характеру щодо
розрахунків із дебіторами. Проте, недостатньо дослідженими
залишилися аспекти практичного застосування резерву сумнівних
боргів та списання безнадійних боргів в бухгалтерському та
податковому обліку в контексті норм Податкового кодексу України,
які потребують роз'яснення та уточнення.
Цілі статті. Метою даної статті є дослідження оподаткування
резерву сумнівних боргів.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Наявність у
підприємства дебіторської заборгованості передбачає певну частку
ризику, тобто те, що якась частка цієї заборгованості не буде погашена
підприємством-боржником. Оскільки активи мають відображатися за
вартістю, яка може бути реально отримана від їх використання,
продажу чи погашення, то підприємства при складанні фінансової
звітності мають аналізувати стан дебіторської заборгованості з метою
виявлення сумнівної та безнадійної.
Положенням
(стандартом)
бухгалтерського
обліку
10
«Дебіторська заборгованість» поточну дебіторську заборгованість
включають до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю [3].
Для визначення останньої на дату балансу обчислюють величину
резерву сумнівних боргів як частину загальної суми такої
заборгованості, щодо якої існує невпевненість у її погашенні
боржниками. Даним Стандартом визначено два методи обчислення
резерву сумнівних боргів і чистої реалізаційної вартості дебіторської
заборгованості: за рівнем платоспроможності окремих дебіторів; на
126

основі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги. Обраний метод створення резерву сумнівних боргів
обов'язково має бути відображений у наказі про облікову політику
підприємства.
В рамках зближення бухгалтерського і податкового обліку було
прийнято Податковий кодекс України. Однак приємний, на перший
погляд, підпункт 138.10.6 «г» Податкового кодексу [2] на практиці
виявив неоднозначний характер його застосування. Згідно даного
підпункту до складу інших витрат включаються: «інші витрати
звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов’язані
безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням
робіт, наданням послуг, зокрема: .. г) витрати на створення резерву
сумнівної заборгованості визнаються витратами з метою
оподаткування в сумі безнадійної дебіторської заборгованості з
урахуванням підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу».
У бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська
заборгованість" (п.4) та враховуючи платоспроможність дебіторів
дебіторську заборгованість розглядають як сумнівну та безнадійну.
Сумнівним боргом є поточна дебіторська заборгованість, щодо якої
існує невпевненість її погашення боржником. У випадку, якщо існує
впевненість в неповерненні певної суми заборгованості боржником
або минув строк позовної давності така дебіторська заборгованість
набуває статусу безнадійної [4].
Наявність у підприємства дебіторської заборгованості
передбачає певну частку ризику, тобто те, що якась частка цієї
заборгованості не буде погашена підприємством-боржником. Оскільки
активи мають відображатися за вартістю, яка може бути реально
отримана від їх використання, продажу чи погашення, то підприємства
при складанні фінансової звітності мають аналізувати стан
дебіторської заборгованості з метою виявлення сумнівної та
безнадійної.
Сумнівна дебіторська заборгованість — це поточна
заборгованість за проекцію (товари, роботи, послуги), щодо якої існує
невпевненість погашення її боржником.
Сумнівні борги завищують реальний результат від реалізації,
тому згідно із принципом обачності підприємство має визнавати
можливі втрати від непогашення частини боргів дебіторами у момент
визнання доходу від реалізації (а не і тому періоді, коли покупці не
змогли оплатити вартості товарів чи послуг). Для реалізації цього
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принципу П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» передбачено, що
поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім
придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для
продажу), включаються до підсумку Балансу за чистою реалізаційною
вартістю.
Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості — це
сума поточної дебіторської заборгованості з урахуванням резерву
сумнівних боргів.
У Балансі підприємства за чистою реалізаційною вартістю
відображається дебіторська заборгованість, яка відповідає таким
умовам:
по-перше, є поточною, тобто виникає у процесі нормального
операційного циклу, або буде погашена впродовж 12 місяців від дати
балансу;
по-друге, є фінансовим активом, тобто від її погашення
очікується отримання грошових коштів, їхніх еквівалентів або
фінансових активів інших підприємств;
по-третє, не була придбана підприємством та не призначена
для продажу.
Величину таких витрат підприємства визначають за даними
попередніх періодів про фактичні втрати від непогашення дебіторської
заборгованості, з іншого боку, щоб сума дебіторської заборгованості
була реальною (чистою реалізаційною вартістю), її необхідно
скоригувати на величину сумнівних боргів Знаючи величину резерву
сумнівних боргів, чиста реалізаційна вартість дебіторської
заборгованості визначається як різниця між сумою поточної
дебіторської заборгованості підприємства та сумою резерву.
Відповідно до норм П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»
величина резерву сумнівних боргів може бути визначена такими
методами:
виходячи із платоспроможності окремих дебіторів;
питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від
реалізації продукції: товарів, робіт, послуг на умовах наступної
оплати;
на основі класифікації дебіторської заборгованості.
Підприємство має право самостійно обирати методи
нарахування резерв сумнівних боргів, при цьому застосування того чи
іншого методу залежить від виду заборгованості, яка резервується та
фіксується в наказі про облікову політику підприємства. Для цього
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достатньо в наказі ввести пункт, наприклад, такого змісту: «Суму
резерву сумнівних боргів формувати, виходячи із платоспроможності
окремих (конкретних) дебіторів».
Для бухгалтерського обліку резерву сумнівних боргів Планом
рахунків передбачено пасивний балансовий рахунок 38 «Резерв
сумнівних боргів», він є рахунком регулювальним (контрактивним) та
застосовується для уточнення оцінки поточної дебіторської
заборгованості.
За кредитом цього рахунка відображають створення (нарахування,
донарахування) резерву, а за дебетом — списання заборгованості за
рахунок резерву, зменшення суми нарахованого резерву у разі
коригування його суми на дату балансу (якщо нарахування резерву
ведеться сальдовим методом). Рахунок наприкінці звітного періоду не
закривається, його сальдо є сумою потенційної безнадійної
дебіторської заборгованості підприємства (рис. 1).
Дебет

Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів»
Кредит
Сальдо Наявність резерву сумнівних
на
боргів на початок звітного
початок періоду
періоду

• Списання безнадійної
• Нарахування (донарахування) резерву
дебіторської заборгованості за
сумнівних боргів
рахунок резерву;
• Зменшення суми нарахованого
резерву у разі коригування його суми
на дату балансу
Сальдо Наявність резерву сумнівних
на кінець боргів на кінець звітного
періоду періоду

Рис. 1. Схема побудови синтетичного рахунка 38 «Резерв сумнівних
боргів»
Нарахування резерву сумнівних боргів відображається у складі
інших операційних витрат підприємства за дебетом субрахунка 944
«Сумнівні та безнадійні борги». Списання безнадійної заборгованості
за рахунок резерву здійснюється так:
сума заборгованості в межах резерву — за рахунок
створеного резерву;
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сума перевищення заборгованості, яка підлягає списанню,
над сумою резерву — за рахунок джерела нарахування резерву. Тобто
у разі недостатньо нарахованого резерву безнадійну дебіторську
заборгованість відносять до складу інших операційних витрат (дебет
рахунка 944 «Сумнівні та безнадійні борги»). При цьому
донарахування резерву не здійснюється.
Відшкодування раніше списаної дебіторської заборгованості
відображається шляхом збільшення доходу від іншої операційної
діяльності (кредит рахунка 716 «Відшкодування раніше списаних
активів»).
Аналітичний облік резерву сумнівних боргів ведеться в розрізі
боржників або за термінами непогашення дебіторської заборгованості
залежно від того, за яким методом здійснюється нарахування резерву.
На підприємстві на кожного дебітора слід відкривати картку довільної
форми, в якій зазначається найменування покупця (замовника), зміст
операції (відвантаження продукції, товарів, виконання робіт, надання
послуг), дата оплати за договором, дата фактичної оплати, сума
створеного резерву сумнівних боргів.
Крім того, оскільки, резерв створюється не лише для поточної
дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги), а
й для інших статей поточної дебіторської заборгованості, доцільно
організувати аналітичний облік резерву за кожним видом
заборгованості.
На позабалансовому субрахунку 077 «Списання дебіторської
заборгованості» обліковуються суми списаної дебіторської
заборгованості протягом не менше трьох років від дати списання для
спостереження за можливістю її стягнення у випадках зміни
майнового стану боржника. Дебіторська заборгованість остаточно
списується з цього субрахунка після надходження суми в порядку
відшкодування з одночасними записами за дебетом рахунків 30
«Каса», 31 «Рахунки в банках» чи інших рахунків обліку активів та
кредитом субрахунка 716 «Відшкодування раніше списаних активів»
або у зв'язку із завершення терміну обліку такої заборгованості.
Резерв сумнівних боргів визначається до дебіторської
заборгованості за умови:
заборгованість виникла внаслідок звичайної господарської
діяльності (окрім набутої заборгованості і заборгованості, призначеної
для продажу);
заборгованість є поточною дебіторською заборгованістю,
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оскільки для довгострокової заборгованості резерв не розраховується;
заборгованість не є безнадійною, оскільки по безнадійній
заборгованості є впевненість про її неповернення боржником або за
якою минув строк позовної давності.
Виходячи із норми підпункту 138.10.6 поняття резерву
сумнівних боргів для бухгалтерського обліку відрізняється від резерву
сумнівних боргів для податкового обліку. З метою податкового обліку
можна віднести до складу витрат лише ту частину резерву сумнівних
боргів,
яка
відповідає
поняттю
безнадійної
дебіторської
заборгованості із підпункту 14.1.11 ПКУ.
Таким чином, підпункт 138.10.6 встановлює наступне
обмеження: витрати на створення резерву сумнівних боргів в момент
такого створення до витрат по податковому обліку відразу – не
включаються. А включаються вони в момент, коли відповідна
дебіторська заборгованість стає безнадійною з точки зору Податкового
кодексу.
Отже, при формуванні витрат згідно підпункту 138.10.6 «г»
платнику податків необхідно бути уважним і врахувати наступні
умови:
По-перше, заборгованість повинна відповідати поняттю
безнадійної заборгованості, визначеному підпунктом 14.1.11 ПКУ:
безнадійна заборгованість – заборгованість, яка відповідає одній із
наступних ознак:
а) заборгованість по зобов'язаннях, за якою минув строк позовної
давності;
б) прострочена заборгованість, яка виявилася непогашеною
внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії
кредитора, що спрямовані на примусове стягнення майна боржника, не
призвели до повного погашення заборгованості;
в) заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок
недостатності майна суб’єктів господарювання, оголошених
банкрутами у встановленому законом порядку або зняти з реєстрації в
якості суб’єктів господарювання у зв’язку з їх ліквідацією;
г) заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок
недостатності коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах
(публічних торгах) та іншим способом, передбаченим умовами
договору застави, майна позичальника, переданого у заставу як
забезпечення зазначеної заборгованості, за умови, що інші юридичні
дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна
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позичальника не призвели до повного покриття заборгованості;
ґ) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з
дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажору),
підтверджених у порядку, передбаченому чинним законодавством;
д) прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також
визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми, померлими або
недієздатними, а також прострочена заборгованість фізичних осіб,
засуджених до позбавлення волі та ін.
В принципі, будь-яка із вище перерахованих заборгованостей у
бухгалтерському обліку також визнається безнадійною і, навіть,
момент визнання її такою настає у бухгалтерському обліку раніше ніж
у податковому.
Основна відмінність порядку створення резерву сумнівних
боргів у бухгалтерському обліку від податкового полягає у визначенні
суми резерву: з метою оподаткування сума відрахувань у резерв
залежить від періоду прострочення погашення боргу, в
бухгалтерському
обліку
–
від
бухгалтерського
стану
(платоспроможності) боржника і оцінки ймовірності погашення боргу
повністю або частково. Процедура оцінки ймовірності погашення
боргу в нормативних документах з бухгалтерського обліку не
прописана. Підприємству доцільно прописати порядок визначення
суми резерву у своїй обліковій політиці [1].
По-друге, навіть якщо заборгованість і відповідає поняттю
безнадійної, на наш погляд, доцільно все ж таки відносити її на
витрати саме через резерв сумнівної заборгованості.
Разом з тим має право на існування і альтернативний варіант
віднесення підприємством безнадійної дебіторської заборгованості (за
умови визнання її такою згідно ПКУ) до складу своїх витрат напряму
без використання резерву сумнівних боргів. В обґрунтування цьому
звертаємо увагу на пункт 11 П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість",
згідно якого у разі недостатності суми нарахованого резерву
сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з
активів на інші операційні витрати; поточна дебіторська
заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не
передбачено (набута та призначена для продажу), у разі визнання її
безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших
операційних витрат. Такий вид витрат, які включають інші витрати
операційної діяльності, пов’язані із господарською діяльністю згідно
підпункту 138.10.4 ПКУ включаються до складу інших витрат.
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Однак певну суперечність викликає форма податкової декларації
по податку на прибуток. В додатку ІВ відображаються як інші витрати
звичайної діяльності, так і інші операційні витрати.
Витрати на створення резерву сумнівних боргів прямо вказані по
рядку 06.5.4 додатка ІВ. Водночас витрати, понесені у зв’язку зі
списанням безнадійної заборгованості без створення резерву
сумнівних боргів, можуть бути відображені тільки по рядку 06.5.37
«Інші витрати господарської діяльності, відносно яких розділом ІІІ
Податкового кодексу України прямо не встановлені обмеження щодо
віднесення до складу витрат».
По суті, даний рядок цілком підходить для відображення витрат
по списанню безнадійної заборгованості без створення резерву
сумнівних боргів. Оскільки Податковий кодекс не встановлює
обмежень по віднесенню на витрати безнадійної заборгованості. Ним
встановлено обмеження щодо віднесення на витрати резерву
сумнівних боргів, обмежуючи його сумою безнадійної дебіторської
заборгованості.
Підсумовуючи вище викладене та розглянувши обидва варіанта
віднесення на витрати безнадійної дебіторської заборгованості, ми
схиляємося до першого, тобто відносити в податковому обліку на
витрати безнадійну заборгованість саме через резерв сумнівних боргів.
При цьому можлива ситуація, коли підприємство в порушення норм
П(С)БО 10 в момент списання тієї ж довгострокової заборгованості,
щодо якої резерв не створюється, нарахує у бухгалтерському обліку
резерв сумнівних боргів, за рахунок якого і спише безнадійну
довгострокову заборгованість.
Разом з тим існує думка, що не варто визнавати у
бухгалтерському
обліку
безнадійною
заборгованістю
ту
заборгованість, яка ще не стала безнадійною по податковим нормам.
Тому що існує небезпека, якщо у разі віднесення такої заборгованості
до інших операційних витрат або списання за рахунок резерву
сумнівних боргів в більш ранньому періоді, ніж вона стане
безнадійною з точки зору Податкового кодексу України, податковий
інспектор не дозволить відобразити такі витрати у тому періоді, коли
заборгованість стане безнадійною по ПКУ.
Таким чином, хоч податковий облік і наблизився до
бухгалтерського, однак в повній мірі все ще не об’єднався із ним, а
тому цілком можлива наявність заборгованості в податковому обліку
за відсутності її у бухгалтерському.
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Висновки. На підставі дослідження доведено, що введені зміни в
нормативно-правові документи, що мали на меті поліпшити облік
дебіторської заборгованості, призвели до виникнення ще більш
дискусійних питань. Практичне застосування задекларованих норм в
обліку вимагає суттєвих доопрацювань та доповнень в напрямку
пристосування їх до конкретних умов господарювання з метою
спрощення порядку обліку та складання фінансової та податкової
звітності, а отже, і вдосконалення управління дебіторською
заборгованістю.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Будь-яке
підприємство здійснюючи господарськi операції не обходиться без
виникнення заборгованості, як дебiторської, так і кредиторської.
Дебiторська й кредиторська заборгованiсть є природною складовою
бухгалтерського балансу підприємства та характеризує фінансовий
стан підприємства у звітному періоді. При цьому сам факт існування
дебіторської заборгованості вважається, взагалi, кредитуванням
господарюючим суб'єктом своїх клiєнтiв. Як правило, бiльша частина
дебiторської заборгованостi формується саме як борги покупцiв. Але ж
своєчасне й достатнє надходження коштiв вiд клiєнтiв є головним
завданням управлiння рухом дебiторської заборгованості. Тому
кредитна полiтика, що, за суттю, є внутрiшнiм iнiцiатором виникнення
дебiторської заборгованостi, повинна бути зваженою й вiдповiдати
економiчним iнтересам пiдприємства, адже її наслiдки безпосередньо
впливають на лiквiднiсть балансу.
Дебiторська заборгованiсть цiкава ще тим, що вона є одночасно i
комерцiйною категорiєю i фiнансовою. Тому в iдеальному варiантi
необхiдно поєднувати в єдинiй моделi полiтику збуту й фiнансовi
показники. Параметри кредитної полiтики i платiжна дисциплiна
клiєнтiв безпосередньо впливають на лiквiднiсть господарюючого
суб'єкта.
Кредиторська
заборгованiсть
характеризує
борги
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пiдприємства, використання пiдприємством позикових коштiв. Умiння
працювати чужими грiшми й умiння купувати товари (роботи,
послуги) у кредит, тобто з вiдстрочкою оплати, є найважливiшими
фiнансовими навичками. При цьому найважливiшим показником є
змiна суми кредиторської заборгованостi та її спiввiдношення iз
грошовим потоком, що залежить вiд швидкостi погашення (обороту)
дебiторської заборгованостi. Отже, в цьому контексті зрозуміло, що
великого значення набуває аналітична оцінка дебіторської та
кредиторської заборгованості підприємства. Це зумовило напрямки
дослідження.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Багато вчених приділяли увагу дебіторській заборгованості.
Так, М.Д. Білик та С.В. Дубровська розкривають проблемні питання
сутності поняття «дебіторська заборгованість» [1;2]; О.Г. Лищенко і
О. Ніколаєнко приділяють увагу аналізу дебіторської заборгованості [3;4];
Т. Момот та В.П. Савчук розглядають проблеми управління дебіторською
заборгованістю в умовах фінансової кризи. Питанням обліку та аналізу
розрахунків, зобов’язань та заборгованості приділяли увагу як вітчизняні,
так і зарубіжні вчені, зокрема Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов,
О.М. Головащенко, Р. Грачова, М.Ю. Медведєв, В. Моссаковський,
В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, Б. Райан, Я.В. Соколов, Ю.Д. Чацкіс,
В.О. Шевчук та інші. Окремо необхідно виділити зарубіжних вчених,
таких як: Стоун Д., Хитчинг К., Дж. Ван Хорн, Зві Боді, Роберт К. Мертон,
які також приділяли увагу вирішенню даного питання [5;6]. Але ці
питання залишаються відкритими і потребують подальшого дослідження.
Цілі статті. Метою дослідження є розкриття сутності
дебіторської та кредиторської заборгованості на рівні виробничого
підприємства; виявлення нагальних проблем, пов’язаних із дебіторами
та кредиторами; проведення аналізу динаміки складу і структури
дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, а також
порівняльного аналізу стану дебіторської та кредиторської
заборгованості на досліджуваному підприємстві.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Великий вплив
на оборотність капіталу, вкладеного в оборотні активи, а отже, і на
фінансовий стан підприємства, справляє збільшення або зменшення
дебіторської заборгованості. Її величина залежить від обсягу продажів,
умов розрахунку з покупцями (передоплати, наступної оплати),
періоду відстрочки платежу, платіжної дисципліни покупців,
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організації контролю за станом дебіторської роботи і претензійної
роботи на підприємстві тощо. Різке збільшення дебіторської
заборгованості і її частки в оборотних активах може свідчити про
необачну кредитну політику підприємства стосовно покупців або про
збільшення обсягу продажів, або про неплатоспроможність і
банкрутство
частини
покупців.
Скорочення
дебіторської
заборгованості оцінюється позитивно, якщо це відбувається за
рахунок скорочення періоду її погашення. Якщо ж дебіторська
заборгованість зменшується у зв'язку зі зменшенням відвантаження
продукції, то це свідчить про зниження ділової активності
підприємства.
Отже, зростання дебіторської заборгованості не завжди
оцінюється негативно, а зниження – позитивно. Необхідно розрізняти
нормальну і прострочену заборгованість. Наявність другої створює
фінансові ускладнення, тому що підприємство буде відчувати нестачу
фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, виплати
заробітної плати і т. ін. Крім того, заморожування коштів у
дебіторській заборгованості призводить до уповільнення оборотності
капіталу. Прострочена дебіторська заборгованість означає також
зростання ризику непогашення боргів і зменшення прибутку. Тому
кожне підприємство зацікавлене у скороченні термінів погашення
належних йому платежів. Дебіторська заборгованість, що має значну
питому вагу в складі поточних активів суттєво впливає на фінансовий
стан підприємства. Значення аналізу дебіторської заборгованості
особливо зростає в період інфляції, коли іммобілізація власних
оборотних активів стає дуже невигідною.
Аналіз дебіторської заборгованості дозволяє оцінити можливу
величину доходів, які можуть бути отримані у вигляді штрафів, пені,
неустойок від дебіторів, які прострочили оплату. Для цього спочатку
аналізується динаміка дебіторської заборгованості. Так протягом
звітного періоду на ПАТ «Дельта» здійснювались операції, за якими
виникла дебіторська заборгованість (табл. 1). Аналіз динаміки
дебіторської заборгованості ПАТ «Дельта» засвідчив про її зменшення
у 2012 році на 195,8 тис. грн, що у відсотковому значені становить
77,35%. Особливу увагу в процесі аналізу дебіторської заборгованості
приділяємо статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги», яка має найбільшу питому вагу в загальній сумі дебіторської
заборгованості. Питома вага дебіторської заборгованості показує, яка
частина оборотних засобів підприємства зосереджена в розрахунках.
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Таблиця 1
Аналіз динаміки дебіторської заборгованості на
ПАТ «Дельта», тис. грн
Показник

2011 р.

2012 р.

Абсолю
тне,
відхиле
ння
тис. грн

834,2

648,7

-185,5

77,76

834,2

648,7

-185,5

77,76

30,4

20,1

-10,3

66,12

864,6

668,8

-195,8

77,35

Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна
вартість
первісна вартість
Інша поточна
заборгованість
Усього дебіторська
заборгованість

Темп
росту,
%

Аналіз структури дебіторської заборгованості ПАТ «Дельта» за
2011-2012 роки наведено у табл. 2. Аналіз структури дебіторської
заборгованості ПАТ «Дельта» за 2011-2012 роки показав, що значних
змін не відбулося. В структурі дебіторської заборгованості переважає
дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги і в 2012 році
становить 97%, а інша поточна заборгованість 3%.
Таблиця 2
Аналіз структури дебіторської заборгованості ПАТ «Дельта»
Показники
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних
боргів

Питома вага у
розрізі
заборгованості, %

Питома вага у
активах, %

Зміна
струк
тури,
пунк
ти

2011р.

2012 р.

2011 р.

2012 р.

96,5

97,0

12,81

10,55

0,51

96,5

97,0

12,81

10,55

0,51

-

-

-

-

-
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Продовження табл. 2
Інша поточна
заборгованість
Усього дебіторська
заборгованість

3,5

3,0

0,47

0,33

-0,51

100

100

13,27

10,55

-

У ході аналізу дебіторської заборгованості слід розкривати її
якісний склад і внутрішню структуру як за видами заборгованості, так
і за термінами виникнення.
Це необхідно для того, щоб, по-перше, виявити прострочені та
безнадійні борги дебіторів, по-друге, встановити розмір боргів, і, потретє, щоб своєчасно вжити заходи зі стягнення з дебіторів
прострочених боргів (табл. 3). З даних таблиці видно, що прострочена
довгострокова заборгованість виникає в кінці року, але величина її
невелика, найбільша заборгованість короткострокова - до 30 днів та з
строком 61-90 днів. Отже, керівництву необхідно звернути увагу на
відповідні договори з контрагентами.
Таблиця 3
Аналіз дебіторської заборгованості за термінами її виникнення на ПАТ
«Дельта» за 2012 р.
Прострочена дебіторська заборгованість,
тис. грн
Місяць

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

до 30 31-60
днів днів
120
90
40
-

61-90
днів

91 -120
днів

110
70
20
-

30
-

10
139

121 - 181 і
180 більше
днів
днів
120
60
-

5
-

Разом
У % до відвантажень за рік
Безнадійна
заборгованість

Продовження табл. 3
180
5

250

10

200

30

10

2

15

2

8

1

-

-

-

-

-

-

Окрім
дебіторської
заборгованості
також
аналізують
кредиторську, яка є більш ефективнішою ніж використання власного
капіталу. Це пояснюється підвищенням відповідальності суб’єкта
господарювання перед кредиторами за повернення боргу у
встановлений строк.
У процесі аналізу необхідно дати оцінку умов заборгованості,
звернути увагу на строки, обмеження використання ресурсів,
можливості залучення додаткових джерел фінансування. Аналіз
кредиторської заборгованості починається з вивчення змін
кредиторської заборгованості (табл. 4).
Таблиця 4
Аналіз динаміки кредиторської заборгованості
на ПАТ «Дельта», тис. грн
Відхилення
Абсол
Показник
2011 р.
2012 р.
Відносютне,
не, %
(+,-)
Короткострокові кредити
200
300
100,0
50,0
банків
Кредиторська заборгованість за товари,
287,6
192,4
-95,2
-33,1
роботи, послуги
Поточні зобов’язання за
411,3
465,3
54,0
13,1
розрахунками:
з бюджетом
47,3
75,3
28,0
59,2
з позабюджетних платежів
14,2
12,4
-1,8
-12,7
зі страхування
132,6
94,9
-37,7
-28,4
з оплати праці
349,8
377,6
27,8
7,9
з учасниками
118,2
10,1
-108,1
-91,5
Інші поточні зобов’язання
14,5
51,7
37,2
256,6
Усього позичковий капітал 1164,2
1114,4
-49,8
-4,3
Аналіз стану кредиторської заборгованості ПАТ «Дельта» за
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2011-2012 роки свідчить про зменшення загального розміру
позичкового капіталу на 49,8 тис. грн, або у відсотковому значені на
4,3%. Після аналізу стану кредиторської заборгованості здійснюється
аналіз структури.
Аналіз структури кредиторської заборгованості ПАТ «Дельта» за
2011-2012 роки наведено у табл. 5.
Таблиця 5
Аналіз структури кредиторської заборгованості ПАТ «Дельта»
Питома вага у
Зміна
розрізі
Питома вага у
струк
заборгованості,
активах, %
Показник
тури,
%
пунктів
2011р 2012р
2011р. 2012р
Короткострокові
17,2
26,9
3,07
4,88
9,7
кредити банків
Кредиторська
заборгованість за
24,7
17,3
4,42
3,13
-7,4
товари, роботи,
послуги
Поточні зобов’язання за
35,3
41,8
6,31
7,57
6,5
розрахунками:
з бюджетом
4,1
6,8
0,73
1,22
2,7
з позабюджет1,2
1,1
0,22
0,20
-0,17
них платежів
зі страхування
11,4
8,5
2,04
1,54
-2,9
з оплати праці
30,0
33,9
5,37
6,14
3,8
з учасниками
10,2
0,9
1,81
0,16
-9,3
Інші поточні
1,2
4,6
0,22
0,84
3,4
зобов’язання
Усього позичко100,0
100,0
17,87
18,13
вий капітал
Аналіз структури позичкового капіталу ПАТ «Дельта» засвідчив
про існування деяких змін в структурі. Так у 2012 році збільшення
питомої ваги відбулося загалом короткострокових кредитів банків на
9,7 пункти, поточних зобов’язань з розрахунків на 6,4% та інших
поточних зобов’язань на 3,4 пункти. Зменшення відбулося
кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги на 7,4
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пункти, та деяких складових за розрахунками. Як правило, основною
причиною змін структури кредиторської заборгованості є неплатежі.
Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець
звітного періоду передбачає також її порівняльний аналіз (табл. 6).
Таблиця 6
Порівняльний аналіз стану дебіторської та кредиторської
заборгованості на ПАТ «Дельта» за 2012 рік, тис. грн
Перевищення
заборгованості
ДебіКредиПоказник
торська торська Дебітор- Кредиської
торської
Заборгованість за
товари, роботи,
648,70
192,4
456,3
послуги:
Заборгованість за
300
300
кредити банку
Заборгованість
зарозрахунками:
з бюджетом
75,3
75,3
з позабюджетних
12,4
12,4
платежів
зі страхування
94,9
94,9
з оплати праці
377,6
377,6
з учасниками
10,1
10,1
інша поточна
20,1
51,7
31,6
заборгованість
Разом
668,8
1114,4
445,6
Порівняльний
аналіз
дебіторської
та
кредиторської
заборгованості на ПАТ «Дельта» за 2012 рік показав про загальне
перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською на 445,6
тис. грн
Висновки. Результатом такого аналізу є виявлення: збільшення
або зменшення дебіторської заборгованості; збільшення або
зменшення кредиторської заборгованості. Як збільшення, так і
зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості можуть
призвести до негативних наслідків щодо фінансового стану
підприємства. Так, зменшення дебіторської заборгованості проти
кредиторської може статися через погіршання стосунків з клієнтами,
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тобто через зменшення кількості покупців продукції. Збільшення
дебіторської заборгованості проти кредиторської може бути наслідком
неплатоспроможності покупців. У процесі виробничої діяльності часто
трапляються випадки, коли кредиторська заборгованість значно
перевищує дебіторську. Деякі економісти-теоретики вважають, що це
свідчить про раціональне використання коштів, оскільки підприємство
залучає в оборот більше коштів, ніж відволікає з обороту. Але
бухгалтери-практики оцінюють таку ситуацію тільки негативно,
оскільки підприємство мусить погашати свої борги незалежно від
стану дебіторської заборгованості.
Отже, аналізуючи дані дебіторської і кредиторської
заборгованості, необхідно вивчити причини виникнення кожного виду
заборгованості, виходячи з конкретної виробничої ситуації на
підприємстві.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
«ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ»
В статье исследована сущность дебиторской задолженности. Определены
преимущества и недостатки в определениях различных авторов. Предложено
собственное толкование данного понятия.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. В умовах
економічної кризи часто виникають ситуації, коли з певних причин
підприємство не може стягнути борги зі своїх контрагентів. Низька
платоспроможність останніх викликає ріст значних обсягів
дебіторської заборгованості, яка, в свою чергу, веде до погіршення
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фінансового стану підприємства, позбавляє його інвестиційної
привабливості, а інколи призводить до банкрутства. Тому, проблема
ефективного управління дебіторською заборгованістю виходить на
перший план. При цьому необхідним етапом розроблення стратегії
управління дебіторською заборгованістю є дослідження сутності
такого поняття як «дебіторська заборгованість», виявлення його
особливостей та закономірностей з метою використання набутих знань
при розробці стратегії та прийнятті управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Обліку дебіторської заборгованості присвячені праці
М.Д. Білик, С.Ф. Голова, Л. Городянської, О.В. Коблянської,
В.М. Костюченко, Н.М. Матициної, Л.В. Нападовської, А.П. Шаповалової
та інших. Питання управління дебіторською заборгованість висвітлені у
багатьох підручниках, посібниках, монографіях провідних вітчизняних і
зарубіжних авторів, серед яких варто виділити О.І. Бланка, Л.О. Лігоненко,
А.А. Мазаракі, Н.М. Новикову, Г.В. Ситник тощо. Проте ця проблема
потребує подальшого висвітлення.
Цілі статті. Метою дослідження є уточнення визначення
поняття «дебіторська заборгованість» та її класифікації з метою
подальшого використання, а також при розробці стратегії управління
дебіторською заборгованістю.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Теоретичним
підґрунтям
для
розгляду
сутності
поняття
«дебіторська
заборгованість» є розкриття сутності таких категорій як: «борг»,
«заборгованість»,
«дебітор»,
«розрахунки».
Дебіторська
заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на
певну дату. Дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок
минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових
коштів, їх еквівалентів або інших активів.
Дебіторська заборгованість, як і інші активи підприємства,
відображається в балансі тільки при дотриманні загальної вимоги, яка
пред'являється до активів національними стандартами, а саме:
– може бути достовірно визначена грошова оцінка цієї
дебіторської заборгованості;
– у майбутньому очікується одержання від неї економічних
вигод, тобто одержання грошових коштів, товарів, інших активів або
зменшення зобов’язань.
Так, автори фінансового словника Загородній А.Г., Вознюк Г.Л.,
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Смовженко Т.С. дають визначення заборгованості як сумі фінансових
зобов’язань чи грошового боргу, яке підлягає погашенню. Майже
ідентичним є поняття заборгованості у економічному словнику, а саме
як сумі невиконаного зобов’язання, несплаченого боргу. Ми
погоджуємося з думкою авторів щодо виділення окремо таких
категорій, як зобов’язання і борг. Борг – це грошова сума, взята в
позичку на певний термін і на певних умовах. Поняття боргу є
вужчим, ніж поняття зобов’язання.
Так, зобов’язання у бухгалтерському обліку визначається як
оформлені договором цивільно-правові відносини, в силу яких одна
сторона зобов’язана здійснити на користь іншої сторони певні дії або
утриматись від певних дій, та як сума коштів, яка повинна бути
сплачена на певну дату в майбутньому, або існуючі (завдяки минулим
операціям чи подіям) зобов’язання підприємства щодо передачі
певних активів чи надання послуг іншому підприємству у
майбутньому. Зобов’язання існує тільки тоді, коли йому відповідає
нормативно-правовий документ. Тобто, зобов’язання – це виконання
певних дій або, навпаки, утримання від дій. Слід зазначити, що Білик
М.Д. також розрізняє поняття «зобов’язання» і «борг», але разом з тим
дає визначення боргу як зобов’язанню особи перед іншою особою, що
є не досить коректним.
Категорія «зобов’язання» тісно пов’язана з категоріями
«розрахунки» і «заборгованість». При визначенні терміну
«розрахунки» виникають дискусії, які можна виділити в три основні
позиції. Відповідно до першої з них, розрахунки – це система
взаємовідносин. Прихильники другої позиції вважають розрахунки
безпосередньо
взаємовідносинами
(без
використання
слова
«система»). Третя група вчених лише пояснює економічну сутність
розрахунків без наведення їх визначення.
Іншим ключовим поняттям, яке розкриває сутність дебіторської
заборгованості є «дебітор» (від латинського debitum – борг, обов’язок).
Згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», дебітори – це
юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших
активів.
Слід зазначити, що закордонні та вітчизняні вчені визначають
термін «дебіторська заборгованість» по-різному. Тлумачення даного
поняття різними науковцями зазначено в таблиці 1. Цікавий підхід до
тлумачення дебіторської заборгованості у закордонних авторів. Так,
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accounts receivable (анг.) поряд із дебіторською заборгованістю має
такі варіанти перекладу: рахунки до отримання, рахунки дебіторів,
дебітор за розрахунками. Зокрема, як зазначають Д. Стоун та
К. Хітчинг: дебіторська заборгованість має назву «рахунки до
отримання», а дебітори – це особи, які винні гроші за товари і послуги,
вже одержані, але не оплачені ними.
Професори Гарвардського університету Зві Боді і Роберт К.
Мертон визначають дебіторську заборгованість як «рахунки до
отримання», зазначаючи, що це та сума, яку покупці продукції повинні
виплатити корпорації (підприємству).
Таблиця 1
Підходи до визначення сутності дебіторської заборгованості
Автор/джерело
Визначення
П(С)БО
10 Дебіторська заборгованість – це суми
«Дебіторська
заборгованості дебіторів підприємству на
заборгованість» певну дату.
Дебіторська заборгованість – фінансовий
актив, що є контрактним правом однієї
Голов С.Ф.
сторони отримати гроші й узгоджується з
відповідним зобов’язанням сплати іншої
сторони.
Дебіторська заборгованість – це сума боргів,
Д. Стоун,
які винні підприємству юридичні або фізичні
К. Хітчинг
особи та які виникли у результаті
господарських взаємовідносин з ними.
Дебиторская задолженность (англ. Accounts
receivable
(A/R))
–
сумма
долгов,
Райзберг Б. А.,
причитающихся
предприятию,
фирме,
Стародубцева
компании со стороны других предприятий,
Е.Б.
фирм, компаний, а также граждан,
являющихся их должниками, дебиторами
Дебіторська заборгованість – це фінансовий
актив, який є контрактним правом
Лищенко О.Г.
отримувати грошові кошти або цінні папери
від іншого підприємства.
Дебіторська заборгованість – безвідсоткова
Момот Т.
позика контрагентам.
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Крайник О.П.,
Клепікова З.В.

Продовження табл. 1
Дебіторська
заборгованість
–
форма
відстрочки платежу – відкритий кредит
(неформальна або формальна угода, яка
передбачає виконання послуг замовником
або реалізації продукції покупцю з
відстрочкою оплати за них. Такий кредит
вважається безкоштовним та без чіткого
визначення строку.

Західні економісти часто приймають поняття «кредитна
політика» та «політика управління дебіторською заборгованістю» як
цілісну категорію. Так наприклад, Дж. Ван Хорн взагалі розглядає
дебіторську заборгованість як кількісний результат, що виникає у
результаті реалізації кредитної політики підприємства, а Барт Едвардс,
у своїй книжці «Кредитний менеджмент» взагалі використовує
поняття «дебіторська заборгованість», суто як термін обліку.
Стосовно сучасних вітчизняних вчених, то Дубровська Є.В.
визначає дебіторську заборгованість як неоплачені юридичними та
фізичними особами товари (роботи, послуги) та/або вилучені кошти з
кругообігу підприємства, що мають документальне підтвердження, яке
надає право на отримання боргу у вигляді грошових коштів, їх
еквівалентів або інших активів. Деякі українські вчені розглядають
дебіторську заборгованість як кошти, вилучені у підприємства, або які
на певний термін знаходяться в інших осіб. Ми вважаємо таку
дефініцію не досить коректною, оскільки вона потребує уточнення.
Так, кошти, що вилучені у підприємства, не завжди перетворюються у
дебіторську заборгованість. Крайник О.П., Клепнікова З.В. визначають
дебіторську заборгованість у форму відкритого кредиту (табл. 1).
Поняття «кредит» тісно пов’язане з поняттям дебіторської
заборгованості, але ототожнювати їх не слід. Товарний (комерційний)
кредит варто розглядати як передумову виникнення дебіторської
заборгованості за товари, роботи, послуги.
На підставі проведеного дослідження визначення сутності
поняття «дебіторської заборгованості» пропонуємо авторське
тлумачення даного терміну, а саме як показника фінансового стану
підприємства, який являє собою суму заборгованості на користь
підприємства на певну дату за наданий комерційний та споживчий
кредити покупцям, а також авансування постачальників, щодо яких у
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підприємства з’являється майнове право вимоги оплати боргу. При
цьому, такі взаємовідносини мають документальне підтвердження.
Висновки. Результатом проведення даного дослідження є
ґрунтовний аналіз сутності поняття «дебіторська заборгованість».
Також виявлено, що науковці, даючи визначення поняття «дебіторська
заборгованість», розглядають тільки один бік дослідження що є
недоліком. Ми вважаємо, що дебіторська заборгованість – показник
фінансового стану підприємства, який являє собою суму
заборгованості на користь підприємства на певну дату за наданий
комерційний та споживчий кредити покупцям, а також авансування
постачальників, щодо яких у підприємства з’являється майнове право
вимоги оплати боргу.
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оподаткування у країнах СНД.
Ключові слова: заробітна плата, облік оплати праці, законодавча база.
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The article is devoted to the economic essence, functions and principles of
remuneration of labour. Attention is given to the value of normative regulation of
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АСПЕКТЫ УЧЕТА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
В статье исследованы экономическую сущность, функции и принципы оплаты
труда. Уделено внимание значению, нормативному регулированию организации учета
труда. Проведен анализ законодательной базы, системам оплаты труда и формам ее
налогообложения в странах СНГ.
Ключевые слова: заработная плата, учет оплаты труда, законодательная база.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Облік праці і
заробітної плати - один із найважливіших і складних ділянок роботи,
що потребують точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна
чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників,
виробничих витрат. Нарахування, виплата та облік заробітної плати
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проводиться згідно з чинним законодавством, нормативними та
інструктивними матеріалами, які регулюють трудові відносини.
Бухгалтерський облік повинен забезпечити: точне та своєчасне
документальне оформлення даних про обсяг затрат праці;
відображення обсягу виконаних робіт і затрат робочого часу кожним
працівником по галузях і підприємству в цілому; правильне
нарахування оплати праці кожному працівнику відповідно до діючих
положень; контроль за використанням фонду оплати праці;
дотримання порядку розподілу оплати праці по об’єктах
бухгалтерського обліку; повний і своєчасний розрахунок з
працівниками по оплаті праці; своєчасне складання та подання
звітності з оплати праці.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Серед науковців, які приділяють особливу увагу
дослідженням обліку праці та її оплати є Абалкін Л.І., Бутинець Ф.Ф.,
Волгін М.О., Генкін Б.М., Голов С.Ф., Гончарова А.В., Калина А.В.,
Капустін Є.І., Карпухін Д.М., Колосова Р.П., Маневич Ю.Л.,
Мошенський М.Г., Нікіфорова А.А., Погосян Г.Р., Ракоті В.Д.,
Семенов Г.А., Сотченко Ю.К. та інші. Враховуючи напрацювання
вітчизняних та зарубіжних вчених, все ж таки багато питань з обліку
розрахунків з працівниками залишаються невирішеними, тому вони
потребують подальшого наукового дослідження.
Цілі статті. Метою стаття є дослідження окремих аспектів
сутності, функції та принципів оплати праці, нормативного
регулювання організації обліку праці, а також аналізу законодавчої
бази, систем оплати праці та форм її оподаткування у країнах СНД
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Заробітна плата це основна частина коштів, що направляються на споживання, що є
часткою доходу (чисту продукцію), що залежну від кінцевих
результатів роботи колективу і розподіляється між працівниками
відповідно до кількості і якості витраченої праці, реального трудового
внеску кожного і розміру вкладеного капіталу.
Відповідно до Закону України "Про оплату праці" заробітна
плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку
за трудовим договором власник або уповноважений ним орган
виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної
плати залежить від складності та умов виконуваної роботи,
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та
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господарської діяльності підприємства [3].
Як важлива соціально-економічна категорія заробітна плата в
ринковій економіці має виконувати такі функції:
– відтворювальну – як джерела відтворення робочої сили і засобу
залучення людей до праці;
– стимулюючу – встановлення залежності рівня заробітної плати
від кількості, якості і результатів праці;
– регулюючу – як засіб розподілу і перерозподілу кадрів по
регіонах країни, галузях економіки з урахуванням ринкової
кон’юнктури;
– соціальну – забезпечення соціальної справедливості, однакової
винагороди за однакову працю.
Проте в сучасних умовах становлення ринку в Україні заробітна
плата не може виконувати цих функцій. Її рівень забезпечує не більш
як 20% відтворення робочої сили, яке не відшкодовує навіть прямих
затрат праці і не викликає заінтересованості в переорієнтації робочої
сили на пріоритетні сфери діяльності. Заробітна плата нині виконує
інші функції, а саме:
– збереження зайнятості, запобігання безробіттю ціною
заниження заробітної плати;
– забезпечення соціальних гарантій;
– збереження попереднього статусу, пов'язаного із попереднім
робочим місцем;
– стримування інфляції (шляхом заборгованості із заробітної
плати);
– перерозподіл зайнятих по галузях і сферах економіки;
– поширення нелегальної діяльності та вторинної зайнятості;
– посилення мобільності робочої сили.
За своєю структурою заробітна плата неоднорідна, кожний її
елемент виконує властиву їй функцію матеріального стимулювання і
має певну економічну самостійність за необхідного взаємозв’язку
взаємозумовленості всіх її частин. Питання оплати праці регулюються
досить широким колом нормативних документів. Конституція
України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 р., забезпечує права і свободи громадян України на задоволення
політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.
Кодекс законів про працю України визначає правові засади і гарантії
здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми
здібностями до продуктивної і творчої праці. Законодавство про
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працю регулює трудові відносини працівників всіх підприємств,
установ і організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і
галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим
договором з фізичними особами. Закон України "Про оплату праці"
ғ198/95-ВР від 24 березня 1995 р. з відповідними змінами визначає
економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників,
які перебувають трудових відносинах з підприємствами, установами,
організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з
окремими громадянам та сфери державного і договірного регулювання
оплати праці спрямований на забезпечення відтворювальної і
стимулюючої функції заробітної плати. 21 жовтня 2005 р. прийняті
зміни до Закону України "Про оплату праці" за ғ 2103-IV, однак
механізм його реалізації ще не розроблений. Інструкція зі статистики
заробітної плати ғ 5 від 13 січня 2004 містить основні методологічні
положення щодо визначення показників оплати праці у формах
державних статистичних спостережень з метою одержання об'єктивної
статистичної інформації про розміри та структуру заробітної плати
найманих працівник. Інструкція не використовується для визначення
складових фонду оплати праці як бази (об'єкта) для нарахування
внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального
страхування. Контроль за додержанням законодавства про оплату
праці на підприємстві здійснюється:
– Міністерством праці України та його органами;
– фінансовими органами;
– органами Державної податкової інспекції;
– професійними спілками та іншими органами (організаціями),
що представляють інтереси найманих працівників.
Створена в Україні законодавча база з питань оплати праці має
ринкову спрямованість і покликана забезпечити:
1) роздержавлення тарифної системи, всього процесу організації
та регулювання оплати праці, переведення його від принципів
державно-централізованих методів на систему колективних
переговорів з одночасним введенням, поряд з економічними
механізмами,
певної
частини
адміністративно-державного
регулювання оплати праці методами, що притаманні державам з
розвинутою економікою;
2) систему диференціації оплати праці, що включає:
– міжгалузеву диференціацію мінімальної заробітної плати;
– кваліфікаційну диференціацію тарифних ставок (окладів)
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робітників та посадових окладів керівників, фахівців і службовців;
– міжпрофесійну (міжпосадову) диференціацію оплати праці;
– диференціацію доплати за умови праці;
3) становлення такої системи господарювання, коли регулятором
розмірів заробітної плати виступає зароблені колективом підприємства
кошти на оплату праці. Основним джерелом коштів на оплату праці
всіх госпрозрахункових підприємств і організацій повинен бути доход,
одержаний в результаті їх господарської діяльності;
4) зближення економічних умов оплати праці найманих
працівників на підприємствах різних видів, форм власності та
господарювання.
На думку Л.В. Маринич [5], «за своєю юридичною природою
оплата праці – це вартість робочої сили, яка в кінцевому рахунку
залежить від результатів роботи працівника; це вартісне вираження,
грошова оцінка затраченої ним кількості праці відповідної якості.
Оплата праці базується на кількох принципах. Перший і головний з
них полягає в тому, що вона повинна відповідати кількості і якості
затраченої праці, а значить, бути справедливою і тим самим
забезпечувати зацікавленість працівника в найбільш інтенсивному і
продуктивному використанні робочого часу. Праця більш високої
кваліфікації оплачується вище порівняно з некваліфікованою при
однакових затратах робочого часу, що сприяє зацікавленості
працівників у підвищенні їх кваліфікації, освітнього рівня і
професійної майстерності».
У сфері інституцій обліку оплати праці нами виділено наступні
блоки: регулювання трудових відносин; типові форми облікової
документації; звітні показники; регулювання контролю оплати праці.
Заслуговує на аналіз розгляд законодавчих та підзаконних актів,
які регулюють порядок оплати праці у країнах СНД. Авторами М.В.
Корягін, О.О. Попкова [4] проведено дослідження відмінностей
основних складових законодавства, які впливають на облік оплати
праці країн СНД. Законодавча база, яка регулює оплату праці у
країнах СНД, має як спільні риси, так і розбіжності. Суттєвих
відмінностей у складі основних компонентів для обліку оплати праці
між країнами СНД немає. Відмінності спостерігаються у системах
оплати праці. Так, у Росії, Білорусі, Молдові, Казахстані та
Азербайджані існує така система оплати праці як побічно-відрядна.
Вона застосовується, як правило, для оплати праці обслуговуючого
персоналу організації, безтарифна – ставить заробіток працівника на
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повну залежність від кінцевих результатів роботи колективу.
Важливою ланкою обліку оплати праці є і завжди будуть податки.
Відрахування до органів податкової адміністрації та фондів
соціального страхування в Україні займають першочергове місце.
Формою оподаткування в Україні та інших держав СНД є податок з
доходів фізичних осіб та відрахування до фондів соціального
страхування (Єдиний соціальний внесок). Законодавство, яке регулює
питання оплати праці країн СНД схоже між собою. Але ставки
податку з доходів фізичних осіб у країн СНД значно нижче, ніж в
Україні, різні класи рахунків, на яких ведеться синтетичний облік
оплати праці та у кожної країни індивідуальна система соціального
захисту та різні ставки відрахувань. Це свідчить про те, що за 20 років
(з часу розпаду СРСР), кожна країна адаптувала законодавство під
свою економіку та спосіб життя.
Висновки. Отже, реформування організації оплати праці
повинно
охоплювати
удосконалення
державно-нормативного
регулювання та розвиток колективно-договірного регулювання на усіх
рівнях. Необхідна оптимальна модель співвідношення законодавства
про працю, колективних угод, індивідуальних трудових угод та
принципів управління оплатою праці на підприємствах. На
мікроекономічному рівні головними елементами регулювання
відносин з приводу оплати праці є: індивідуальне регулювання на базі
трудової угоди; регулювання оплати праці локальними актами
соціального партнерства, насамперед колективними угодами.
Нормативна база, яка регулює розрахунки та їх відображення у обліку
та звітності має забезпечувати кожне робоче місце бухгалтера,
відповідального за певну ділянку обліку розрахунків.
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Статья посвящена исследованию понятия ипотечного кредитования, а также
рассмотрены перспективы его использования для финансирования предприятий АПК.
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Article dedicated to the concept of mortgage lending and the prospects of its use to
finance agricultural enterprises..
Key words: mortgage, mortgage lending, mortgage, land mortgages.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На сучасному
етапі розвитку вітчизняної економіки сільське господарство відносять
до числа найбільш перспективних галузей. Водночас майновий та
фінансовий стан підприємств АПК відповідає незадовільному стану.
Застаріле та зношене обладнання, відсутність інноваційних технологій
ведення господарства не дозволяють реалізувати ввесь закладений
потенціал суб’єктів аграрного бізнесу. А основною проблемою, яка
стає на заваді розвитку підприємств АПК є недостатній обсяг
фінансування: власних джерел не вистачає для повного оновлення та
модернізації виробництва, а інвестори не охоче вкладають кошти у
високоризикову галузь із тривалим виробничим циклом та
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нестабільними доходами. Одним із перспективних джерел
фінансування підприємств АПК є іпотечне кредитування, оскільки
воно дозволяє залучити достатній обсяг коштів на тривалий період, що
дозволить покращити як фінансовий, так і матеріальний стан суб’єктів
аграрного бізнесу.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у розробку актуальних проблем іпотечного
кредитування внесли зарубіжні вчені, зокрема: Г. Асхауер,
Д. Джонсон, М. Левін, Г. Маклеода, Дж. Шерман, М. Шнайдерман,
Й. Шумпетер, А. Сміт, Р. Страйк, Дж. Фрідман. Серед вітчизняних
вчених та вчених країн СНД питання іпотечного кредитування
розглядали: В. Кудрявцева, А. Іванова, В. Іванова, А Івасенка,
С. Кручка, О. Євтуха, М. Дем’яненка, В. Алексійчука, В. Борисової,
П. Саблука, В. Лагутіна, А. Чупіса, О. Любуня, К. Паливоди,
М. Денисенко, В. Грушка, М. Федорова, І. Лютого та інших. Однак
проблеми розвитку іпотечного ринку як найважливішої складової всієї
фінансово-кредитної системи в силу об’єктивних історичних обставин
вивчені недостатньо. Потребують дослідження та систематизації
термінологічний апарат іпотечного кредитування, а також визначення
його ролі у фінансуванні підприємств АПК
Цілі статті. Метою статті є дослідження поняття іпотечного
кредитування та визначення його особливостей у сфері АПК.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розвиток
іпотеки як економічної категорії бере свій початок із стародавніх часів.
Термін ―іпотека‖ був відомий ще на початку VI ст. до н.е. у
стародавній Греції, під яким розуміли забезпечення відповідальності
боржника перед кредитором певними земельними ділянками.
Спочатку в Афінах заставою за боргом була особистість самого
боржника, якому у випадку неповернення боргу загрожувало рабство.
Для перетворення особистої відповідальності в майнову архонт Солон
запровадив спеціальний механізм встановлення стовпа з надписом на
землі боржника [14, с. 8].
На сьогоднішньому етапі розвитку кредитних відносин іпотека
продовжує широко використовуватись як засіб забезпечення
зобов’язань. Сучасне поняття ―іпотеки‖ базується на давньоримських
принципах застави, яке є більш досконалою її формою. З часом
змінювались лише умови надання, обсяги та цілі іпотечного кредиту,
надійність його забезпечення та кредитних відносин, пов’язаних з
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іпотекою. Проте, як в економічній літературі, так і в чинному
законодавстві немає єдиного підходу до визначення поняття ―іпотеки‖.
Множинність підходів до визначення поняття ―іпотеки‖ призводить до
змішання понять ―іпотека‖, ―іпотечний кредит‖, ―іпотечне
кредитування‖, ―система іпотечного кредитування‖ тощо. Таким
чином, з метою впорядкування та систематизації термінологічного
апарату у сфері іпотечного кредитування необхідно дослідити сутність
вищенаведених понять.
Щодо визначення поняття іпотеки в економічній літературі
немає єдиного підходу. В довідниковій літературі під терміном
іпотеки розуміють:
- заставу нерухомого майна з метою отримання кредиту
[4, 8, 9, 23, 24];
- вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном
[2];
- позику, що видається під заставу нерухомого майна [5, 19];
- борг за іпотечним кредитом [9, 24].
Запропоновані підходи не тільки не схожі між собою, але й,
певною мірою, суперечливі по своїй суті. Розбіжності у визначенні
поняття іпотеки існують й у чинному законодавстві, так наприклад,
Цивільний кодекс трактує іпотеку як ―заставу нерухомого майна, що
залишається у володінні заставодавця або третьої особи‖ [26]. А згідно
з Законом України ―Про іпотеку‖ під іпотекою розуміють ―вид
забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що
залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким
іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником
забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх
вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими
кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом‖
[12].
На нашу думку, виходячи з еволюційного розвитку інституту
іпотеки, під іпотекою не варто розуміти позику, чи борг за іпотечним
кредитом, оскільки позика передбачає передавання грошей чи
матеріальних цінностей за договором позики юридичній чи фізичній
особі на умовах повернення [24, с. 185], а під боргом розуміють суму
непогашеного фінансового зобов’язання [5, с. 92]. Таким чином
іпотека не може розглядатись як різновид позики, чи як борг, виходячи
із сутності цих понять.
Відмінність у трактуванні іпотеки в чинному законодавстві
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полягає у тому, що закон України ―Про іпотеку‖ визначає її як
забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, а Цивільний
кодекс – як заставу нерухомого майна. У довідниковій літературі
заставу трактують як форму забезпечення боргових зобов’язань, яка
передбачає передавання кредиторові майнових чи інших цінностей
позичальника [24, с. 99]. Оскільки іпотека не передбачає, що нерухоме
майно передається кредиторові на зберігання чи в користування, то й
трактувати її як заставу недоцільно.
Крім того, згідно закону України ―Про заставу‖ заставу
визначають як ―спосіб забезпечення зобов’язань, якщо інше не
встановлено законом‖ [11]. Цивільний кодекс розглядає іпотеку як вид
застави, хоча із ЗУ ―Про заставу‖ розділ про іпотеку було виключено,
а відносини у сфері іпотеки регулює окремий закон (ЗУ ―Про
іпотеку‖). Тому, з метою гармонізації чинного законодавства,
пропонуємо для визначення іпотеки у Цивільному кодексі
використовувати визначення іпотеки із закону України ―Про іпотеку‖,
а в закон України ―Про заставу‖ включити абзац про іпотеку, як
окремий вид застави, який регулюється окремим нормативним актом.
Окремої уваги потребує питання визначення сутності понять
―іпотечний кредит‖ та ―іпотечне кредитування‖, які в економічній
літературі досить часто ототожнюють. У довідниковій літературі
найбільш поширені підходи визначають іпотечний кредит як:
довгостроковий фінансовий кредит на будівництво чи придбання
нерухомості з прийняттям кредитором такої нерухомості в заставу [2];
довгострокову позику під заставу нерухомого майна [5, 8, 9, 23];
правовідносини, які виникають на підставі договору про іпотечний
кредит між кредитодавцем і боржником з приводу надання коштів у
користування з встановленням іпотеки [16].
У науковій літературі переважає підхід, який трактує іпотечний
кредит як довгострокові позики, що надаються банками під заставу
нерухомості — землі і будівель виробничого й житлового призначення
[3, 20, 21]. Такий підхід має ряд недоліків: по-перше, сумніви викликає
ототожнення кредиту із позикою; по-друге, на практиці іпотечні
кредити надаються не тільки банками, але й іншими фінансовокредитними установами; і по-третє, варто перевірити, чи завжди
іпотечний кредит носить довгостроковий характер.
В першу чергу, необхідно дослідити можливість ототожнення
понять ―кредит‖ та ―позика‖. Відносини позики та кредиту в Україні
регулює Цивільний кодекс. Згідно Цивільного кодексу за договором
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позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій
стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені
родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути
позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж
кількість речей того ж роду та такої ж якості. На відміну від позики, за
кредитним договором банк або інша фінансова установа
(кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит)
позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а
позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти
[26]. Крім того, поняття банківського кредиту визначено законом
України ―Про банки і банківську діяльність‖ як будь-яке зобов’язання
банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке
зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження
строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника
щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на
сплату процентів та інших зборів з такої суми [10].
Таким чином, між позикою і кредитом існують суттєві
відмінності, які випливають з їх визначення: позика надається як в
грошовій, так і в речовій формі, кредит – тільки в грошовій; кредит
передбачає обов’язкову сплату відсотків та основної суми боргу,
позика передбачає обов’язкове повернення грошових коштів чи такої
ж кількості речей того ж роду та такої ж якості. Крім того, згідно
чинного законодавства кредитний договір укладається виключно у
письмовій формі, договір позики може бути укладений в усній формі.
Тому, виходячи із характерних ознак іпотечного кредиту, а саме
надання у грошовій формі з укладенням відповідного договору та
сплатою відсотків, трактувати його як довгострокову позику вважаємо
недоцільним.
С.І. Кручок пропонує розглядати іпотечний кредит як
ефективний засіб трансформації прив’язаного до нерухомості
капіталу, в операційний [18, с. 14]. Запропонований підхід розкриває
лише одну сторону іпотечного кредиту, а саме можливість поповнення
оборотного капіталу підприємства за рахунок коштів отриманих у
кредит під заставу нерухомого майна. Але у випадку, якщо за кредитні
кошти придбається нерухомість чи земельна ділянка, яка і виступає
забезпеченням повернення кредиту, то залучений капітал залишається
прив’язаним до нерухомості. На нашу думку, підхід до визначення
іпотечного кредиту, запропонований С.І. Кручком є занадто вузьким,
оскільки не охоплює всю сукупність можливих видів іпотечних
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кредитів за критерієм цільового використання.
Протилежний підхід до визначення ―іпотечний кредит‖
пропонує російський професор Е.Г. Чернова: ―іпотечний кредит
надається для фінансування придбання, будівництва, ремонту
житлових та виробничих приміщень, придбання та освоєння
земельних ділянок. Він носить цільовий та довгостроковий характер‖
[25, с. 79]. Такий підхід швидше характеризує інвестиційний кредит,
який може бути спрямований на придбання, будівництво чи
модернізацію нерухомого майна. Крім того, якщо кредит на придбання
нерухомості забезпечений гарантією чи порукою, то віднесення такого
кредиту до іпотечного є неправомірним. Суперечливим є також
цільове направлення кредиту, оскільки чинним законодавством не
визначено, що іпотечний кредит має бути спрямований виключно на
придбання, ремонт чи будівництво об’єкта нерухомості.
Таким чином, дослідження сутності ―іпотечного кредиту‖
передбачає визначення характерних його ознак. Звертаючись до
практики іпотечного кредитування в Росії другої половини ХІХ ст.,
можна сформулювати основні характеристики іпотечного кредиту:
- довгостроковість;
- дотримання принципу, за яким заставлене майно залишалося в
позичальника;
- реєстрація факту застави – все нерухоме майно було
зареєстроване в нотаріальних відділеннях при окружних судах;
- допущення повторних застав, якщо вартість майна не була
вичерпана попередніми заставами;
- правило старшинства, яке діяло при реалізації майна
збанкрутілого позичальника та передбачало задоволення вимог
держателів заставних у порядку їх послідовності (спочатку
задовольнялися вимоги держателів першої заставної, потім – другої і
т.д.) [15, с. 12].
Більшість із зазначених ознак, які виділяли в Росії ХІХ ст.
характерні і сучасному іпотечному кредиту. Сумніву підлягає тільки
довгостроковий характер іпотечного кредиту. Як правило, іпотечний
кредит надається на тривалий термін. Довгостроковий характер
іпотечного кредиту обумовлений значною сумою коштів, наданої у
кредит, погашення якої в короткий термін – неможливе або
ускладнене, внаслідок обмежених доходів громадян чи суб’єктів
господарювання, які бажають отримати такий кредит. На практиці
іпотечний кредит фізичним особам на придбання житлової
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нерухомості надається на термін 15-20 років. Інша справа – суб’єкти
господарювання, оборот грошових коштів яких в рази перевищує
доходи громадян, що дозволяє швидше погасити кредит. Крім того,
характерною ознакою іпотечного кредиту є забезпечення нерухомим
майном. З позиції комерційного банку, великі кредити повинні мати
надійне забезпечення, яким виступає нерухомість. Тому при
іпотечному кредитуванні суб’єктів господарювання іпотечний кредит
не завжди буде носити довгостроковий характер. В сучасній
банківській практиці іпотечні кредити суб’єктам господарювання
видають на термін від 3 до 10 років.
Скорочення періоду кредитування для суб’єктів господарювання
можна віднести до методів нейтралізації ризиків (лімітування) банку,
оскільки не виключена можливість банкрутства підприємства з
умовою погашення боргів за рахунок ліквідаційної вартості, якої може
бути недостатньо. У випадку з фізичною особою, її відповідальність
забезпечена усім її майном та заставленою нерухомістю у першу
чергу.
Питання щодо довгостроковості іпотечного кредиту є досить
дискусійним у випадку повторної застави. Підприємство вперше може
заставити нерухоме майно яке придбається, а подальшому
використовувати його в якості забезпечення за кредитами в оборотний
капітал. Повторна застава не передбачає нової реєстрації, що значно
спрощує сам процес кредитування та передачу майна в заставу. Таким
чином, іпотечний кредит не завжди буде носити довгостроковий
характер.
З проведеного дослідження можна зробити висновок, що
іпотечний кредит – це грошові кошти, надані у кредит під заставу
нерухомого майна позичальникові із збереженням права володіння та
користування заставленим майном.
Щодо визначення поняття ―іпотечне кредитування‖ в
економічній літературі теж існує декілька підходів. Так, Н.Б. Косарєва
під
іпотечним
кредитуванням
розуміє
надання
банками
довгострокових кредитів на придбання чи будівництво нерухомості
під заставу нерухомого майна [22, с. 11]. Схожий підхід
використовують у трактуванні іпотечного кредиту в російському
законодавстві: ―іпотечне кредитування – це надання кредиту під
заставу нерухомого майна‖ [7, с. 12]. Обидва підходи трактують
іпотечне кредитування як процес, проте більш вдалим є другий підхід,
оскільки він не обмежує цільове використання кредиту, а також участь
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у кредитуванні інших фінансово-кредитних установ крім банків.
Деякі науковці розглядають іпотечне кредитування в широкому
та вузькому сенсі. В широкому розумінні іпотечне кредитування – це
економічна система, в якій об’єктом є надання грошових коштів та
інших матеріальних активів на умовах строковості, поверненості та
платності під заставу нерухомого майна, а суб’єктами виступають
сторони, які приймають участь в процесі передачі, використання та
повернення кредитних ресурсів: позичальник, інвестор, фінансовий
посередник, забудовник, підрядник, кредитна організація, страхова
компанія, будощадкаса, спеціалізована державна організація, органи
законодавчої та виконавчої влади. У вузькому розумінні іпотечне
кредитування – це різновид кредиту, виданого для різних цілей: на
будівництво, придбання, модернізацію нерухомості, поповнення
оборотних засобів суб’єктів господарювання, виконання різних
інвестиційних бізнес-проектів, на споживчі цілі, де забезпеченням
повернення виданого кредиту виступає застава нерухомості [17].
На нашу думку, трактування іпотечного кредитування як
економічної системи – у широкому розумінні; та як різновид кредиту –
у вузькому розумінні є не зовсім вдалим, оскільки категорії
―економічна система‖ буде відповідати поняття ―система іпотечного
кредитування‖, а категорії ―кредит‖ – ―іпотечний кредит‖.
Чинне законодавство також наводить визначення іпотечного
кредитування під яким слід розуміти правовідносини, що виникають з
приводу набуття права вимоги іпотечного боргу за правочинами та
іншими документами [13]. Наведене визначення задовольняє сутність
поняття ―іпотечне кредитування‖ з юридичної точки зору, проте є не
досить влучним з економічної. На нашу думку, поняття ―іпотечне
кредитування‖ в першу чергу характеризує певний процес,
послідовність дій щодо надання та обслуговування іпотечного
кредиту. Таким чином, взаємозв’язок понять ―іпотека‖, ―іпотечний
кредит‖ і ―іпотечне кредитування‖ можна представити наступним
чином (рис. 1.2).
Таким чином, визначивши понятійний апарат у сфері іпотечного
кредитування, необхідно визначити його роль та функції у
фінансуванні агропромислового комплексу.
Станом на сьогодні більшість агроформувань мають нестабільне
фінансове становище. Власних коштів, отриманих від реалізації
сільгосппродукції ледве вистачає на забезпечення простого
відтворення.
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Система іпотечного кредитування

Іпотечний кредит - це грошові кошти,
надані у кредит під заставу нерухомого
майна позичальникові із збереженням
права володіння та користування
заставленим майном

Іпотечне кредитування –
процес надання та
обслуговування
іпотечного кредиту

Іпотека – вид забезпечення виконання
зобов’язання
нерухомим
майном,
що
залишається у володінні і користуванні
іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель
має право в разі невиконання боржником
забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати
задоволення своїх вимог за рахунок предмета
іпотеки переважно перед іншими кредиторами
цього боржника у порядку, встановленому
чинним законодавством

Рис. 1. Взаємозалежність між понятями ―іпотека‖, ―іпотечний
кредит‖ та ―іпотечне кредитування‖*
* власні дослідження

Значним зношенням характеризується матеріально-технічне
забезпечення, обсяг якого щорічно скорочується. Внаслідок
нераціонального використання та відсутності інноваційних технологій
ведення господарства свою родючість втрачають ґрунти. Держава, за
рахунок бюджетних коштів, не може в повній мірі забезпечити
відновлення агропромислового комплексу, більше того мова може йти
лише про незначну фінансову підтримку у вигляді пільг зі сплати
податків чи часткове відшкодування сплати відсотків за кредитами.
Тому підприємства АПК можуть розраховувати лише на позикові
джерела фінансування. Проте й в процесі залучення коштів інвесторів
виникають проблеми.
Агропромисловий комплекс внаслідок високих ризиків
діяльності не розцінюється інвесторами як приваблива сфера
інвестування. В свою чергу, оцінюючи всі ризики інвестування коштів
у діяльність підприємств АПК банківські установи, без відповідного
забезпечення, теж відмовляються надавати довгострокові кредити.
Використання
основних
засобів
у вигляді
застави
для
сільськогосподарських підприємств є практично неможливим
внаслідок значного їх зносу (середні показники зносу основних засобів
у сільському господарстві по Україні складають 80-90 %). Тому
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єдиним перспективним шляхом залучення довгострокових фінансових
ресурсів у сектор АПК, на нашу думку, є саме іпотечне кредитування
за умови розвитку інституту іпотеки в сільському господарстві.
За даними Міністерства аграрної політики України 32 млн га
ріллі українські та зарубіжні експерти оцінюють в 60-70 млрд євро.
При 70%-му іпотечному забезпеченні в умовах цивілізованого ринку
довгостроковий 10-річний кредитний ресурс для сільського
господарства може становити 42-49 млрд євро [1, с. 105]. Ці дані ще
раз підтверджують перспективність використання іпотечного
кредитування підприємств АПК.
У сфері АПК іпотека може бути представлена у вигляді
комерційної нерухомості або у вигляді земельних ділянок. Більш
перспективним, на нашу думку, є використання саме земельної
іпотеки, оскільки земля є більш ліквідним активом у порівнянні з
комерційною нерухомістю, родючі ґрунти сприяють підвищенню
вартості земель сільськогосподарського користування, крім того,
маючи у власності земельну ділянку її можна здати в оренду та
отримувати регулярні рентні платежі, не зважаючи на те, що вона є
об’єктом застави.
Аргументом на користь застави землі як джерела фінансового
забезпечення економічного зростання сільського господарства також є
те, що у світі кредити під заставу землі становлять 95 % від
інвестиційного ресурсу фермерів, і тільки 5 % – це кошти від продажу
земельних ділянок [6, с. 13].
Проте в сільському господарстві є різні категорії земельних
ділянок, які в свою чергу при отриманні кредиту будуть впливати на
вартість застави, яка береться до уваги. Види іпотеки земельної
власності підприємств АПК у сільському господарстві мають
поділятися на застави:
- цілісного
земельно-майнового
комплексу
нерухомості,
елементи якої створюють єдину неподільну систему;
- земельної ділянки, включаючи її складові;
- земельної ділянки, придбаної за кредитні кошти;
- права оренди земельної ділянки.
Таким чином, земельна іпотека у сфері АПК – це вид
забезпечення виконання зобов’язання боржника (суб’єкта аграрного
підприємництва) нерухомим майном (землею та об’єктами
нерухомості, які на ній розташовані), яке залишається у його володінні
і користуванні, згідно з яким іпотекодержатель має право у разі
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невиконання такого зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за
рахунок предмета агроіпотеки.
Іпотечний кредит підприємству АПК – це грошові кошти, надані
у кредит підприємству АПК під заставу нерухомого майна (землі та
об’єктів нерухомості, які на ній розташовані) із збереженням права
володіння та користування заставленим майном.
Іпотечне кредитування підприємств АПК – це процес надання та
обслуговування іпотечного кредиту аграрного підприємства.
Сутність іпотечних відносин в аграрному секторі економіки
відповідає загальним правилам іпотечного кредитування, які діють в
інших секторах, проте й має свої особливості. Ці особливості, в першу
чергу, пов’язані з перевагами та проблемними питаннями, з якими
стикаються суб’єкти іпотечних відносин у процесі іпотечного
кредитування підприємств АПК.
Переваги
іпотечного кредитування
підприємств
АПК
дозволяють оцінити доцільність залучення такої форми фінансування
для суб’єкта аграрного бізнесу, а для кредитора-іпотекодержателя –
доцільність інвестувати кошти. Для визначення ефективності
іпотечного кредитування підприємств АПК необхідно виділити його
переваги як для кредитора, так і для позичальника, оскільки такий
кредит надається за домовленістю та повинен враховувати інтереси
обох сторін. Переваги іпотечного кредитування для агропромислових
підприємств та для іпотечних кредиторів наведені в рис. 2.
Проте, переваги іпотечного кредитування підприємств АПК
проявляються не тільки на рівні учасників, але й на макрорівні. Так,
активізація іпотечного кредитування підприємств АПК на рівні
держави дозволить:
- провести модернізацію обладнання сільськогосподарських
підприємств різних форм власності;
- підвищити обсяги реалізації та якість сільськогосподарської
продукції;
- підвищити рентабельність діяльності суб’єктів аграрного
бізнесу, що в свою чергу призведе до збільшення обсягів надходжень
до державного бюджету у вигляді податків, які вони сплачують;
- сформувати та налагодити діяльність вторинного ринку
іпотечних кредитів підприємств АПК, що сприятиме розвитку ринку
цінних паперів;
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Переваги іпотечного кредитування підприємств АПК

Для підприємств АПК

Для кредитора-іпотекодержателя

- зростання інвестиційних можливостей
внаслідок трансформації нерухомості в
оборотний капітал;
- фізичні характеристики нерухомості
дозволяють залишити об’єкт іпотеки у
володінні та користуванні підприємства;
- можливість отримання доходу від
використання чи здавання в оренду об’єкта
іпотеки;
- предметом іпотеки може виступати
нерухомість, яка придбається;
- тривалий період погашення кредиту та
зменшення розміру щомісячних платежів;
- можливість придбавати нові землі та більш
продуктивно використовувати існуючі;
- у випадку значного перевищення вартості
заставленого майна над вартістю виданого
кредиту є можливість отримати додатковий
іпотечний кредит під заставу того ж майна
(наступна іпотека).

- спрощується контроль за збереженням
предмета застави;
- забезпечується право іпотекодержателя
у разі невиконання боржником своїх
зобов’язань одержати задоволення вимог
за рахунок предмета іпотеки;
- кредитор формує стабільну клієнтську
базу у разі достатньої платоспроможності
позичальників;
- кредитор отримує стабільний дохід у
разі своєчасного погашення іпотечного
кредиту;
- функціонування вторинного ринку
дозволяє кредитору мінімізувати ризики
іпотечного кредитування;
- у випадку банкрутства позичальника при
реалізації заставленого майна за
договором іпотеки, іпотеко держатель має
перевагу перед іншими кредиторами в
розмірі суми, вказаної в договорі іпотеки.

Рис. 2. Переваги іпотечного кредитування підприємств АПК у
розрізі суб’єктів *
* власні дослідження

- розширити обсяг інвестицій у сферу сільського господарства за
рахунок вторинного ринку іпотечних кредитів.
Однак, у сфері іпотечного кредитування підприємств АПК є
також і ряд проблемних питань, які потребують ретельного
дослідження та вирішення. Проблемні питання іпотечного
кредитування можна згрупувати за наступними за наступними
сферами:
- у сфері теорії іпотечного кредитування підприємств АПК:
немає єдиного підходу до трактування термінології (у тому числі у
чинному законодавстві) щодо іпотечного кредитування; відсутня
єдина система іпотечного кредитування підприємств АПК, яка б
визначала принципи, особливості та суб’єктів іпотечного
кредитування саме аграрного сектора економіки;
- у сфері оцінки кредитоспроможності підприємств АПК:
суб’єкти аграрного бізнесу потребують окремого підходу до оцінки їх
платоспроможності та кредитоспроможності, а також розробки
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окремої кредитної політики внаслідок специфіки їх діяльності та
можливосте погашення кредитів;
- у сфері функціонування вторинного ринку іпотечних кредитів
підприємств АПК: відсутність законодавчої бази функціонування
вторинного ринку іпотечних кредитів підприємств АПК,
інфраструктури та інструментів такого ринку;
- у сері функціонування земельного ринку: відсутність в
держави централізованої і доступної громадської системи реєстрації
прав власності та обтяжень на нерухоме майно і на землю; низька
організованість ринку землі; відсутність об’єктивних методик оцінки
земель сільськогосподарського призначення; складний процес
звернення стягнення на предмет іпотеки, який знижує ліквідність
земель сільськогосподарського призначення.
- у сфері державної підтримки іпотечного кредитування
підприємств АПК: відсутність механізмів здешевлення іпотечних
кредитів для суб’єктів аграрного бізнесу; відсутність державних
інституцій довгострокового кредитування підприємств АПК;
недосконалість законодавчої бази та методів державного регулювання
іпотечних відносин у сфері АПК.
Висновки.
Сучасний
стан
іпотечного
кредитування
характеризується наявністю ризиків з боку аграріїв, зокрема,
нестабільність врожаїв, відсутність ефективних інструментів їх
страхування; цінові коливання; законодавчі прогалини та
невизначеність у питанні права власності, розпоряджання
сільськогосподарськими угіддями, що негативно впливає на розмір і
тривалість кредитування. Перспективним напрямом забезпечення
кредитними ресурсами підприємств АПК може стати земельна
іпотека. Проте, зважаючи на окреслені у статті проблемні питання та
перспективи розвитку іпотечного кредитування підприємств АПК, в
перспективі необхідно сформувати єдину систему іпотечного
кредитування підприємств АПК, визначити її принципи, суб’єктів та
взаємозв’язки між ними, визначити роль держави у її формуванні та
розвитку; а також запропонувати підходи до вирішення проблемних
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Львівська державна фінансова академія
БАГАТОАСПЕКТНА РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА
ЗВІТНОСТІ В АНТИКРИЗОВОМУ ФІНАНСОВОМУ
МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВ
Розкрито значення зовнішньої (фінансової) і внутрішньої звітності для
задоволення інформаційних потреб антикризового фінансового менеджменту
підприємств. Обґрунтовано необхідність системного підходу до використання обліку
в антикризовому фінансовому управлінні. Відзначено важливість використання
облікових підходів для однозначного трактування економічних та фінансових понять.
Ключові слова: антикризовий фінансовий менеджмент, інформаційне
забезпечення, бухгалтерський облік, звітність.

Grinchishin Ya.
MULTIDIMENSIONAL ROLE OF ACCOUNTING AND FINANCIAL
REPORTING IN CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISES
The value of external (financial) and internal reporting for informative providing of
the anti-crisis financial management is exposed. The necessity of systematic approach to the
using of accounting in the anti-crisis financial management is grounded. The essention of
accounting approach using to the determining of economic and financial concepts is
considered.
Key words: financial anticrisis management, information providing, accounting,
reporting.
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Гринчишин Я.Н.
МНОГОАСПЕКТНАЯ РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
ОТЧЕТНОСТИ В АНТИКРИЗИСНОМ ФИНАНСОВОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
Раскрыто значение внешней (финансовой) и внутренней отчетности для
удовлетворения информационных потребностей антикризисного финансового
менеджмента предприятий. Обосновано необходимость системного подхода к
использованию учета в антикризисном финансовом управлении. Отмечено важность
использования учетных подходов для однозначной трактовки экономических и
финансовых понятий.
Ключевые слова: антикризисный финансовый менеджмент, информационное
обеспечение, бухгалтерский учет, отчетность.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. В умовах
посилення конкуренції, швидких змін зовнішнього середовища, що
супроводжуються зростанням ризиків і невизначеності розвитку
підприємств, підвищується роль інформації в управлінні грошовими
потоками, формуванням і використанням фінансових ресурсів
суб’єктів господарювання. Якісне інформаційне забезпечення є
необхідною умовою ефективного фінансового менеджменту,
спрямованого на зменшення витрат, зростання прибутку і ринкової
вартості підприємства. І, навпаки, відсутність необхідної інформації
або її недостовірність, може бути причиною серйозних прорахунків у
прийнятті управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. На важливості якісного інформаційного забезпечення
фінансового управління підприємств акцентують увагу дослідники
проблем антикризового управління, фінансового менеджменту та
фінансової санації підприємств. Зокрема, дані питання розглядають
Василенко В.О., Ситник Л.С., Терещенко О.О., Череп А.В. та інші
автори. Проблеми використання обліку та звітності для фінансового
управління підприємств розкривають Жук В.М., Кирейцев Г.Г.,
Кузнецова С.А., Пилипенко А.А., Пушкар М.С., Садовська І.Б. та інші
дослідники. Однак, враховуючи складність формування систем
бухгалтерського обліку і звітності підприємств, теоретичні і практичні
проблеми використання в антикризовому фінансовому менеджменті
всіх їх елементів потребують поглибленого дослідження.
Цілі статті. Метою статті є визначення окремих аспектів
використання в антикризовому фінансовому менеджменті підприємств
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облікової системи підприємств.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Облікова
система займає ключове місце в системі інформаційного забезпечення
фінансового менеджменту підприємства. Це можна пояснити, як
значною часткою облікової інформації – 70% у всій інформації [1], так
і важливістю вихідної інформації у формі зовнішньої (фінансової) та
внутрішньої звітності для задоволення інформаційних потреб
власників і менеджерів підприємства. Головним призначенням
інформаційного забезпечення фінансового менеджменту є здійснення
аналізу, планування і підготовки ефективних оперативних
управлінських рішень за всіма аспектами фінансової діяльності
суб’єкта господарювання.
Більшістю дослідників проблем фінансового менеджменту
підприємств роль бухгалтерського обліку і звітності розглядається
саме з позицій джерела інформаційного забезпечення. Безперечно,
головною функцією бухгалтерського обліку є забезпечення
користувачів, в тому числі управлінського персоналу підприємства,
повною та неупередженою інформацією про фінансовий стан,
результати діяльності та рух коштів підприємства. Фінансова звітність
(звіт про майновий стан, звіт про фінансові результати, звіт про рух
грошових коштів) застосовується в процесі фінансового аналізу,
планування, розробки фінансової стратегії та політики, дає найбільш
агреговане уявлення про результати фінансової діяльності
підприємства. Перевагою показників фінансових звітів є їх
уніфікованість; чітка регулярність формування (у встановлені
нормативні терміни); висока ступінь надійності.
Для забезпечення корисності інформації, що надається
користувачам, у тому числі власникам і менеджерам підприємства,
необхідно, щоб вона відповідала наступним якісним характеристикам:
зрозумілість та адекватність тлумачення, достовірність, зіставність,
доречність, доступність. Інформація, яка надається у фінансовій
звітності, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне
тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання
та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.
Достовірність фінансових звітів забезпечується відсутністю
помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів
звітності. Доречність інформації полягає у її впливі на прийняття
рішень користувачами, наданні можливості вчасно оцінити минулі,
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теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки,
зроблені у минулому.
Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам
порівнювати: фінансові звіти підприємства за різні періоди; фінансові
звіти різних підприємств. Порівнюваність даних в динаміці
забезпечується наведенням у звітності відповідної інформації
попереднього періоду.
Заслуговує на увагу точка зору Кузнецової С.А. і Канцурова О.О.,
які пропонують при побудові обліково-аналітичного забезпечення
менеджменту підприємств враховувати концепцію власника, що
передбачає максимальну реалізацію прав власників та інвесторів без
утиску інтересів інших користувачів облікової інформації [2; 3]. Такий
підхід до побудови систем обліку та звітності підприємства дозволив би
максимально задовільняти інформаційні потреби внутрішніх користувачів
при здійсненні антикризового фінансового менеджменту, забезпечивши
виконання бухгалтерським обліком прогностичної функції, яка полягає
насамперед у застосуванні різних методів діагностики фінансового стану.
Своєчасна та ефективна фінансова діагностика за даними
звітності дає можливість прогнозувати настання кризи, оцінити
ймовірність банкрутства підприємств в майбутньому, визначити
масштаби і причини кризи.
Незважаючи на те, що облікова інформація, отримана у формі
фінансової звітності, є цінною та значимою при прийнятті
управлінських рішень, вона, як відзначає Садовська І.Б., має такі
недоліки:
– низьку періодичність складання, внаслідок чого можливою є
діагностика лише діяльності підприємства загалом за звітний період,
чітко визначений законодавчо (як правило, один раз на квартал, а
окремі форми звітності – тільки один раз на рік);
– історичність – фактичні дані є можливими для оцінювання за
кілька днів після завершення звітного періоду та констатують
історичний факт, на який не можна вплинути;
– обмеженість – відсутня деталізація за видами економічної
діяльності [4].
Зазначені недоліки значною мірою можуть бути усунені за
рахунок налагодження ефективного управлінського обліку на
підприємствах, під яким розуміють ідентифікацію, збір, реєстрацію,
узагальнення, аналіз і передачу внутрішнім користувачам інформації,
необхідної для управління підприємством. Якщо порядок ведення
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фінансового обліку та складання звітності регламентується
національними положеннями, то формування вихідної інформації
управлінського обліку залежить від потреб управління підприємством.
Одним з основних завдань управлінського обліку в контексті
антикризового фінансового менеджменту є пошук оптимальних
рішень для зниженння витрат і поліпшення управління ресурсами
підприємства.
Однак, роль бухгалтерського обліку як лише інформаційного
джерела при здійсненні фінансового, в тому числі антикризового,
менеджменту підприємства, на нашу думку, є звуженою.
Використання обліку в антикризовому фінансовому управлінні слід
розглядати не лише з позицій постачальника інформації, а з позицій
бухгалтерського обліку як системи, що є досить складною за набором
функцій, елементів. Складність системи обліку визначається великою
кількістю елементів та зв’язків між ними, а також процесів отримання
первинних даних та їх трансформування у корисну інформацію для
управління підприємством [5]. В умовах постіндустріального
(інформаційного) суспільства «бухгалтерський облік – це не просто
реєстрація інформації, її обробка та систематизація, а специфічна
система комунікацій між учасниками господарських відносин на
мікро- та макрорівнях» [6].
При прийнятті управлінським персоналом підприємства
антикризових заходів важливе значення має використання також
інших елементів бухгалтерського обліку, крім звітності, зокрема
документування, інвентаризації, оцінки, калькуляції, групування
інформації в системі аналітичного обліку. Основою побудови
бухгалтерської системи виступає вартісна оцінка активів і зобов’язань.
Інструментом реалізації способів (прийомів) методу бухгалтерського
обліку (спостереження, вартісного вимірювання, групування,
підсумкового узагальнення) з метою формування повної, об’єктивної
та достовірної фінансової і управлінської інформації для управління і
прийняття обгрунтованих рішень зацікавленими особами є облікова
політика [5]. Тобто, певні антикризові заходи, що випливають з
фінансової політики і стратегії підприємства, можуть бути передбачені
при розробці облікової політики підприємства. Насамперед, це
стосується відображення інформації про витрати підприємства за
статтями затрат, видами продукції, робіт та послуг, центрами
відповідальності, порядку оцінки окремих видів активів.
Крім обліково-інформаційного забезпечення антикризового
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фінансового менеджменту підприємств, важливе значення при
здійсненні фінансового управління має правильне розуміння
економічних і фінансових понять та явищ. Забезпечити їх чітке
розуміння дають змогу облікові стандарти – міжнародні (МСФЗ) та
національні (ПСБО). Наприклад, в економічній та фінансовій
літературі
приводиться
багато
різних
визначень
поняття
«реструктуризація підприємств», як одного з методів їх фінансового
оздоровлення. Досить неоднозначне і «розмите» трактування цього
терміна міститься і в нормативно-законодавчих актах України. В
міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення,
умовні зобов'язання та умовні активи» подане чітке визначення
реструктуризації з наведенням конкретних прикладів [7].
Неврахування облікових аспектів (позицій національних ПСБО)
спричинило те, що у підручниках і навчальних посібниках з предметів
«Фінансова санація та банкрутство підприємств», «Управління
фінансовою санацією підприємств» при висвітленні тем, пов’язаних з
джерелами фінансування санаційних заходів, не приводиться таке
важливе джерело як резерв покриття витрат на реструктуризацію
[8-10]. Натомість зазначається, як джерело санаційних заходів, сума
нарахованої амортизації необоротних активів. Але, як відомо,
амортизаційні відрахування в балансовому обліку не відображаються
як доходи.
Висновки. При здійсненні антикризового фінансового
менеджменту ключова роль належить його інформаційному
забезпеченню у вигляді зовнішньої (фінансової) і внутрішньої
звітності, що формуються в різних підсистемах – фінансовому та
управлінському обліках. Роль бухгалтерського обліку в антикризовому
управлінні не повинна обмежуватися лише звітною інформацією, а
повинна передбачати використання всіх елементів його методу,
постійний обмін інформацією між учасниками господарських
відносин на підприємстві.
Використання облікових підходів дає змогу досягнути
однозначності в трактуванні економічних та фінансових явищ і
понять, повного врахування внутрішніх і зовнішніх джерел
фінансового оздоровлення підприємств.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Інтеграція у
світовий економічний простір позитивно впливає на розвиток
економіки будь-якої країни, сприяє підвищенню технічного рівня
виробництва, раціональному розподілу ресурсів, ліквідації дефіциту
окремих груп товарів, а відтак і зростанню рівня життя населення. Це
загальносвітова закономірність, яка стосується і нашої країни.
Розвиток світового ринку в умовах глобалізації економіки зумовлює
масштабні зміни в зовнішньоекономічній діяльності України загалом і
вітчизняного
АПК
зокрема.
Дослідження
розвитку
зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропромислового
комплексу набувають нині особливої актуальності. Криза, в якій
знаходиться агропродовольча сфера України, вимагає формування
ефективної стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності,
пошуку нових механізмів залучення іноземного капіталу, підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної аграрної продукції, особливо
експортно-орієнтованої та забезпечення продовольчої безпеки країни.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню особливостей розвитку зовнішньої торгівлі
продукцією аграрного сектора України та аспектів торгівлі у
міжнародному агробізнесі присвячені праці В. Власова, В. Губенка,
Ю. Губені, Т. Зінчук, С. Кваші, Л. Михайлової, П. Саблука,
В. Ткаченко, Ю. Данька, І. Паски, Л. Лісової.
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Цілі статті. Метою даного дослідження є виявлення тенденції та
особливостей розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств
АПК досліджуваного регіону.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Входження
України у світовий ринковий простір є одним із найважливіших
процесів інтеграції її підприємств у зовнішньоекономічне середовище.
Розгортання процесу глобалізації зовнішніх зв’язків українських
підприємств може відбуватися лише при урахуванні усіх факторів
опанування світовим ринком вітчизняними товаровиробниками.
Україна не залишається осторонь цих процесів і в останні роки,
активно взаємодіючи зі світовими ринками агропромислової
продукції, змогла заявити про себе як про країну, яка має усі
передумови зайняти в світі позиції провідного експортера. Якщо
раніше
зовнішньоекономічні
зв’язки
здійснювались
лише
спеціалізованими зовнішньоекономічними організаціями, то тепер
кожне підприємства в Україні одержало право самостійного виходу на
зовнішній ринок, тобто самостійно здійснювати зовнішньоекономічну
діяльність.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств АПК – це
діяльність, пов’язана зі здійсненням експортно-імпортних операцій
суб’єктами підприємництва даного сектора економіки та
надходженням іноземного капіталу (інвестицій) до них.
Обсяг експорту на одну особу – це основний показник рівня
зовнішньоекономічної діяльності регіону. У Львівській області у 2010
р. становив 383,4 дол. США та зріс на 58 % (проти 241,4 дол. США у
2005 р). Найбільшого рівня експорту з розрахунку на одну особу було
досягнуто у 2007 р. ( 404,9 дол. США). Це значно менше порівняно із
середнім показником по країні та від показників окремих сусідніх
областей ( табл. 1).
Зовнішньоторговельний оборот області має тенденцію до
щорічного зростання. У 2010 р. цей показник зріс утричі,порівняно з 2006
р., що свідчить про позитивну динаміку зовнішньоекономічної діяльності
підприємств області. Упродовж усього періоду дослідження обсяги
імпорту перевищували обсяги експорту, формуючи при цьому від'ємне
сальдо в зовнішній торгівлі продукцією АПК. Коефіцієнт покриття
експорту імпортом, який знизився за досліджуваний період на 0,7 одиниці
і становив у 2010 р. 2,4, означає, що на 1 грн експорту в область ввозиться
2,4 грн продукції АПК імпортного виробництва (табл. 2).
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Таблиця 1
Показники обсягів експорту в областях Карпатського регіону, 2010 р.
Обсяг
Питома
Обсяг
у % до
експорту
вага
експорту, млн
2006
на одну
регіону у
дол. США
року
особу,
загальному
дол. США обсязі, %
Україна
51430,5
134,0
1123,5
100
з них
Львівська
974,4
121,1
383,4
1,9
Волинська
434,8
129,1
419,2
0,8
Закарпатська
1156,6
170,7
927,2
2,2
Чернівецька
104,0
92,7
115,0
0,2
Імпорт агропромислової продукції має тенденцію до
зростання. Надходження імпортних товарів у 2010 році протии 2006 р.
збільшилося у 2,8 рази, що не можна кваліфікувати як позитивне
явище в площині формування продовольчої безпеки регіону чи країни.
Таблиця 2
Показники обсягів зовнішньої торгівлі продукцією АПК
у Львівській області, млн дол. США
Роки
2010 р. до
Показник
2006 р.,
2006
2007
2008
2009
2010
разів
Експорт
Імпорт
Зовнішньоторго
-вельний оборот
Зовнішньоторго
-вельне сальдо
Коефіцієнт
покриття
експорту
імпортом

43,6
134,6

74,8
143,0

72,1
427,0

86,0
326,0

159,9
376,3

у 3,6 рази
у 2,8 рази

178,6

217,8

499,1

412,0

536,2

у 3,0 рази

- 91

- 68,2

354,9

240,0

216,4

у 2,4 рази

3,1

1,9

5,9

3,8

2,4

- 0,7

Підприємства АПК Львівської області експортувала продукцію
по чотирьох групах згідно товарної номенклатури ЗЕД. Проведений
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аналіз показав, що упродовж 2006 - 2010 рр. обсяги експорту товарів
агропромислового комплексу області постійно змінювалися. На
експорт продуктів харчової промисловості припадає половина усього
експорту продукції, протягом усього аналізованого періоду його обсяг
також не був стабільним. Експорт «живих тварин та продукції
тваринництва» має тенденцію до зниження, у структурі експорту
продукції АПК у 2010 р. його питома вага складала лише 1,0%. Спад
експорту продукції тваринництва перш за все пояснюється тим, що
галузь
тваринництва
переважно
залишається
збитковою,
прибутковими є в основному ті підприємства, які мають приплив як
внутрішніх так і іноземних інвестицій, або дотуються державою.
Експорт продукції рослинного походження зростає. Якщо у 2006 р.
підприємства АПК області експортували товарів цієї групи на суму
17,8 млн дол. США, то у 2010 р. – 30,5 млн дол. США, тобто на 71 %
більше.
У 2008 році об’єми імпорту були найбільшими. Це зумовлено
насамперед скороченням імпортного мита з набуттям членства
України в СОТ. Практично неконтрольований потік імпорту
продовольства щодо його якості є передумовою руйнації вітчизняних
товаровиробників сільськогосподарської продукції, а також становить
загрозу для здоров'я та життя українських споживачів продукції та
макроекономічному рівні тягне ряд можливих загроз і викликів.
Агропромисловий комплекс Львівської області є інвестиційно
привабливим як для вітчизняних, так і для іноземних інвесторів.
Станом на 1 січня 2011 р. в АПК області надійшло 197,4 млн доларів
США прямих іноземних інвестицій, що становить 15,4% від їх
загального обсягу в економіку регіону. Понад 59% прямих іноземних
інвестицій в агропромислове виробництво Львівської області
становлять вкладення у сільське господарство; 40,9% – у виробництво
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, частка відповідних
вкладень у рибальство, рибництво та лісове господарство була
незначною. Основними донорами у виробництво харчових продуктів
були Швейцарія та Швеція (питома вага галузевих інвестицій з цих
країн складає відповідно 27,3% та 20,8%). У сільське господарство
найбільше іноземних інвестицій надійшло з Великої Британії. Їх
питома вага склала 73,2%.
Хоча масштаби залучення іноземного капіталу до Львівської
області не дуже великі, проте спільно з іноземними інвесторами уже
створено низку потужних і конкурентоспроможних підприємств, які
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орієнтуються на застосування прогресивних технологій, виробництво
продукції з високими споживчими параметрами. Агропромислове
виробництво Львівщини має низку відмінних рис стосовно АПК інших
регіонів з погляду інвестиційної привабливості. До чинників
інвестиційної привабливості агропромислового виробництва області
можна віднести: вигідне географічне розташування, зокрема сусідство
області з країною ЄС – Польщею; наявність важливих транспортних
коридорів, Спеціальних економічних зон ―Яворів‖ та курортополіс
―Трускавець‖, дешевої та готової до праці робочої сили, розвинуту
інфраструктуру, високий інноваційний потенціал, розвинений
споживчий сегмент.
Висновки. Львівська область характеризуються позитивною
динамікою показників зовнішньоекономічної діяльності. . Важливе
значення для розвитку АПК регіону мають прямі іноземні інвестиції.
Значний обсяг іноземних інвестицій є позитивним чинником розвитку
галузі, оскільки виступає одним із головних каналів передачі
технічних, технологічних та організаційних інновацій, спрямованих на
підвищення ефективності виробництва.
У зовнішньоекономічній сфері регіону необхідно насамперед
зберігати й розширювати ринки, на які постачається вітчизняна
аграрна продукція. Слід модернізувати інфраструктуру, яка б сприяла
ефективному розвитку зовнішньоекономічної діяльності області для
аграрних та переробних підприємств, розвивати прогресивні форми
міжнародної економічної співпраці, оскільки агропромислові
підприємства регіону здійснюють переважно прості експортноімпортні операції.
1. Микитенко А.І. Споживання, експорт,імпорт сільськогосподарської продукції і
продовольства: монографія / А. Микитенко. – Київ: ННЦ ІАЕ, 2008.- 73 с.
2. Волкова І.А., Облік та аналіз експортно-імпортних операцій на прикладі
підприємств західного регіону: монографія / І. Волкова. – Луцьк: ВІЕМ, 2010. –
240 с.
3. Зовнішня торгівля Львівщини: стат. збірник./ Головне управління статистики у
Львівській області. - Львів, 2011. - 77 с.
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Окреслено особливості формування регіонального попиту на картоплю в
Україні. Виділено і проаналізовано через призму маркетингу вплив на регіональний
попит таких категорій як урожайність, валовий збір, ціна та рівень доходів населення.
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REGIONAL FEATURES OF DEMAND FOR POTATO
The features of forming of regional demand are outlined on a potato in Ukraine. It is
distinguished and analysed through the prism of marketing influence on regional demand of
such categories as the productivity, gross collection, price and level of profits of population.
Key words: market of potato, regional demand for potato.

Дейнега О.В, Якубовская Н.В.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
СПРОСА НА КАРТОФЕЛЬ
Обозначены особенности формирования регионального спроса на картофель в
Украине. Выделено и проанализировано через призму маркетинга влияние на
региональный спрос таких категорий как урожайность, валовой сбор, цена и уровень
доходов населения.
Ключевые слова: рынок картофеля, региональный спрос на картофель.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Попит і
пропозиція - це категорії, дія яких є об’єктивною, тому розуміння
механізму взаємодії цих категорій дозволяє суб’єктам господарювання
здійснювати діяльність максимально ефективно на ринку того чи
іншого товару, в тому числі на ринку картоплі.
При цьому діяльність відбувається в певному середовищі,
особливості і характеристики якого постійно змінюються, які
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необхідно враховувати, до яких необхідно пристосовуватися.
Маркетинг є ефективним прикладним інструментом, який
дозволяє оптимізувати взаємодію ринкових категорій, структурувати і
певною мірою впорядкувати господарські процеси. Суть одного із
принципів маркетингу полягає в тому, що необхідно виробляти те, що
можна продати, а не продавати те, що можна виробити. Наприклад,
для промисловості, зокрема тих її підгалузей, які обслуговуються
сферу споживання, дотримання такого принципу є об’єктивною
передумовою виживання в умовах жорсткої конкуренції.
На ринку продукції сільського господарства вищезгаданий
принцип практичного застосування майже не має. Так, наприклад, на
ринку картоплі України свої особливості має і регіональна пропозиція,
і регіональний попит даного товару, але взаємодія цих категорій є
спонтанною, ринкові інструменти, зокрема маркетинг, застосовуються
переважно на етапі збуту.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідження особливостей та проблем
функціонування ринків продукції аграрної сфери здійснено в роботах
Саблука П.М., Соловйова І.О., Островського П.І, Єранкіна О.О.,
Сєрової Є.В., Близнюка С.В. та інших вчених. Спільним у підходах є
те, що застосування маркетингу для регулювання ринку аграрної
продукції є необхідним. Основна цінність маркетингу при цьому
надається на етапі збуту.
Разом з тим, недостатньо уваги приділено маркетингу як
інструменту, який через детальне вивченню попиту дозволяє
формувати актуальну для ринку пропозицію.
Цілі статті. Метою даної публікації є окреслення особливостей
формування попиту на картоплю на рівні регіонів України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Здорове і
повноцінне харчування є основою виживання і розвитку конкретної
особи, сім’ї, держави, суспільства загалом. Тому питання доступності,
безпеки і якості харчування гостро стоїть на всіх рівнях
господарювання і є актуальним на рівні індивіда – потреба у
фізіологічному виживанні (наприклад, у маркетингу широко
застосовується ієрархія потреб людини за Маслоу, відповідно до якої
потреба в харчуванні є так званою «первинною» потребою людини [1,
с. 27]; на рівні держави – продовольча безпека нації; на глобальному
рівні – можливість міжнародного обміну достатньою кількістю
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продовольства за стабільними цінами, що убезпечує від несподіваних
спадів виробництва або різких підвищень цін все людство.
Раціон харчування визначає, в першу чергу, доступність тих чи
інших
продуктів
завдяки
природно-кліматичним
умовам,
налагодженій системі розподілу і постачання, рівню доходів
населення, впливу соціально-культурних особливостей тощо.
Співвідношення продуктів у раціоні українця в розрізі років є
досить стабільним. На рис. 1 наведено показники споживання
основних продуктів харчування у 2011 році, звідки видно, що
найбільшу питому вагу займають молоко і молокопродукти 25 відсотків, овочі – 20, картопля – 18, хліб і хлібопродукти –
14 відсотків відповідно. М’ясо і м’ясопродукти становлять лише 7
відсотків, ще менше риба і рибопродукти – лише 2 відсотки.
Споживання яєць в 2011 році перебувало на рівні 310 шт. на особу.

Рис. 1. Структура споживання основних продуктів харчування в
Україні в 2011р, кг/рік [2, c. 160]
Примітка: не наведено показники споживання яєць
Наведена на рис. 1 структура раціону харчування дозволяє
зробити припущення, що картопля є найдоступнішим замінником
м’ясних та рибних продуктів і попит на даний продукт харчування
буде мати тенденцію до збільшення.
Поживна цінність картоплі визначається оптимальним
співвідношенням у ній органічних, мінеральних речовин і вітамінів. У
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бульбах у середньому міститься 22…25 % сухих речовин, з яких
тільки близько 1 % припадає на мінеральні сполуки, крохмалю –
12…28 %, білка – 1…3 %. Білок картоплі має велику біологічну
цінність завдяки оптимальному співвідношенню незамінних
амінокислот. 500…700 г вареної картоплі можуть задовольнити
добову потребу людини майже у всіх амінокислотах [3, с. 377-378].
Українським законодавством визначені норми споживання
основних продуктів харчування населенням України, які затверджені
Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 р. ғ 656
«Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів
непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і
демографічних груп населення». Картопля входить до даного переліку,
і,
відповідно
до
вищеназваної
постанови,
в
раціоні
середньостатистичного працездатного українця споживання картоплі
має становити 95 кг на рік [4].
Українським науково-дослідним інститутом Міністерства
охорони здоров’я розроблено орієнтовний набір основної
продовольчої сировини і харчових продуктів забезпечення у
середньому на душу населення України на 2005…2015, згідно з яким
раціональна норма споживання картоплі складає 124 кг/рік на одну
особу [5].
Для реалізації цілей даної публікації обрано ряд показників, які,
на думку авторів, можуть впливати на формування попиту на
картоплю в регіонах України: споживання картоплі однією
особою
(кг/рік),
валовий збір (тис. т), урожайність (ц/га), ціни на
картоплю (грн/т), середньомісячна номінальна заробітна плата
(грн/міс). В розрізі років вищеназвані показники є досить стабільними
і їх варіація в контексті даного дослідження є припустимою і не
змінює загальної регіональної типології. Дані за 2011 рік наведені в
табл. 1 [2; 6].
Фактичне споживання картоплі на одну особу в рік по Україні є
досить стабільним і коливається в межах 130…139 кг (табл. 1).
Регіонами, де картоплю споживають найбільше є Волинська,
Житомирська, Івано-Франківська, Сумська та Хмельницька області,
коливається даний показник в межах 180…190 кг/рік. Регіонами
найнижчого споживання картоплі є АР Крим, Дніпропетровська,
Донецька, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська області, де
споживання картоплі на одну особу в рік коливається в межах 75…105
кг.
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У контексті окреслення особливостей попиту варто відзначити,
що на українському ринку картоплі ситуація є досить стабільною на
предмет річного виробництва та використання картоплі, яке щороку
досягає майже 20 млн тонн. Так, у 2011 році в Україні було зібрано
22,1 млн тонн картоплі, з яких 6,9 млн т було витрачено на корм
худобі, 5,4 млн т - на посадку, 3,4 т було втрачено, 6,4 млн т – спожито
населенням [6].
Показники валового збору картоплі в розрізі регіонів (табл. 1)
свідчать про те, що картопля вирощується у всіх регіонах України. В
2011 році цей показник найвищим був у Вінницькій, Київській,
Львівській, Чернігівській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській
та Полтавській областях.
З огляду на те, що картопля широко культивується в
господарствах населення, важливим фактором, який може впливати на
рівень споживання картоплі, є урожайність. Рейтинг урожайності
картоплі в розрізі регіонів (табл. 1) показує, що регіонами високої
урожайності картоплі є Житомирська Хмельницька, Чернігівська,
Чернівецька та Рівненська області. Найнижчими показники
урожайності картоплі є у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській,
Дніпропетровській, Луганській, Харківській та Донецькій областях.
Ціна, як відомо, є одним з головних ринкових важелів. Рейтинг
цін на картоплю в регіонах розрізі років (табл. 1) демонструє, що в
2011 році областями, де ціна на картоплю була досить високою, є
Херсонська,
Запорізька,
Донецька,
Луганська,
АР
Крим,
Дніпропетровська, Закарпатська. Найнижчі ціни на картоплю
спостерігаються в Сумській, Чернігівській, Житомирській областях.
Складнішими у виявленнях і, відповідно, ціннішими, а для
маркетингу пріоритетними, є дослідження взаємного впливу факторів.
В даній публікації авторами (на прикладі картоплярства),
пропонується дослідити взаємозв’язок категорій «споживання
картоплі» та «ціна». Умовним критерієм регіонального розподілу
ринку споживання картоплі оберемо раціональну норму споживання
картоплі, визначену Міністерством охорони здоров’я – 124 кг/рік, що
дозволить виділити дві групи регіонів: «споживання картоплі вище
норми» і «споживання картоплі нижче норми».
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Таблиця 1
Основні характеристики споживання, що впливають на формування
попиту на картоплю в областях України

187

У регіонах, де споживання картоплі нижче рекомендованого
рівня, ціна на картоплю за рейтингом (табл. 1) досить висока. Зокрема,
в 2011 році спостерігалося споживання картоплі нижче
рекомендованого МОЗ рівня в Київській, Одеській, Миколаївській
Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Донецькій областях та в
АР Крим, із них в Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській,
Запорізькій і Донецькій областях ціни на картоплю за рейтингом є
досить високими.
Висновки. Результати проведеного вище аналізу демонструють,
що в регіонах України попит на картоплю є стійким, і, в першу чергу,
як на доступний і якісний продукт харчування.
В регіонах, де споживання картоплі перебуває нижче норм
рекомендованих МОЗ, потенційна купівельна спроможність
(номінальна заробітна плата) мешканців даних регіонів є найвищою по
Україні, а регіональна пропозиція (валовий збір) досить низька,
зокрема, через низьку урожайність картоплі.
Напрямом подальших наукових досліджень має бути вивчення
особливостей пропозиції картоплі в розрізі регіонів та пошук
ефективних маркетингових інструментів регулювання ринку картоплі
з врахуванням регіональних особливостей і попиту, і пропозиції.
1. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.
2. Статистичний збірник «Регіони України» 2011. Частина ІІ. – К.: Державна служба
статистики України, 2012. – 789 с.
3. Картопля / За ред. А.А. Бондарчука, М.Я. Молоцького, В.С. Куценка. – Біла Церква,
2007. – Т.3. – 536 с.
4. Постанова КМУ від 14 квітня 2000 р. N 656 «Про затвердження наборів продуктів
харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних
соціальних і демографічних груп населення»
5. Орієнтовний набір основної продовольчої сировини і харчових продуктів для
забезпечення у середньому на душу населення на 2005–2015 роки: За термінологією
МОЗ України.
6. Статистичний збірник «Україна у цифрах». - К.: Державна служба статистики
України, 2012. – 250 с.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. В сучасних умовах
розвитку глобальних інтеграційних процесів важливими проблемами в
світовому масштабі є забезпечення збалансованості соціальних,
психологічних та економічних факторів в їх органічній взаємодії при
розв’язанні стратегічних завдань, спрямованих на підвищений рівень
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конкурентоспроможності держави як суб’єкта діяльності, галузей та
окремих підприємницьких структур аграрного сектора економіки.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. По окремих із них в економічній літературі розкрита
специфіка формування системи забезпечення розвитку організацій за
схемою розробленою Гудзинським О.Д., Судомир С.М., Гуренко Т.О.
[3, с. 190-192]. В соціально-економічній літературі розкриття сутності
поняття ‖організаційна культура‖ здійснюється неоднозначно і
розглядається з різних позицій: з управлінських (Т. Дяченко,
В. Усачова, А. Броницький), з ціннісно-орієнтаційних (С. Грімблат,
О. Тихомирова), з психодинамічних (О. Віханський), інтелектуальних
(О.
Кендюхов). Аналогічна сутність поняття ‖взаємодія‖
розкривається в наукових працях К. Маркса і Ф. Енгельса, С. Ожегова,
М. Лукашевича, В. Добренькова.
Цілі статті. Метою дослідження є розвиток організації як
цілісності при формуванні системи функціонального управління
конкурентоспроможністю, антикризовою діяльністю, стратегічним
розвитком підприємств, ризиками та економічною безпекою.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розвитку
соціально-економічних систем потребує корпоративне управління.
Лише на такій основі можна збалансувати цільову спрямованість
діяльності підприємницьких структур з організацією як системною
цілісністю, адаптувати систему управління до нових завдань згідно
поставленої мети та цільової спрямованості. Реалізувати таку позицію
можливо шляхом забезпечення розвитку загальної теорії систем на що
акцентують Хохлов Е.М. та Буригін М.А. [11, с. 56]. Вони
стверджують, що ‖….главная ошибка в трактовке природы системных
кризисов состоит в том, что это не просто кризисы системы, а прежде
всего кризисы методологических концепцый и теорий систем, и
прежде всего - кризис ОТС‖ [11, с. 56].
З такою позицією авторів ми погоджуємося. Це підтверджується
практикою реформування аграрного сектора економіки. Не науковий
методологічний підхід до реформування аграрної економіки з
орієнтацією лише на приватну форму господарювання та ринкові
механізми привів до розбалансованості: у формах власності, у єдності
інтересів; у структурі виробничих сил, у системі соціально-трудових
та економічних відносин; у галузевій структурі виробництва; у
регуляторах виробничої діяльності.
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Як наслідок має місце різке падіння виробництва
сільськогосподарської
продукції,
зниження
рівня
конкурентоспроможності держави, галузей та безпосередньо
підприємств. Реальна ситуація і нові завдання потребують і нового
підходу щодо формувань організацій як цілісних систем.
Розвиток в економічній літературі та в енциклопедичних
словниках розглядають як неповоротну, закономірну зміну всіх видів
матерії [2, с. 11-15]. Однак ми вважаємо за доцільне розкрити
тлумачення даного поняття в авторській інтерпретації стосовно
соціально-економічних систем. Розвиток – це закономірна зміна
організації як соціально-економічної системної цілісності та її
складових - цінностей, свідомості, організаційної культури,
функціональних підсистем, спрямованих на формування потенційних
можливостей як конкурентних переваг в ринковому конкурентному
середовищі.
Зміна складових соціально-економічних формувань є системнокомплексним явищем. Це означає, що будь-яка зміна в одній із
підсистем або елементів вимагає проведення змін в усіх інших
складових системної цілісності. Така позиція прослідковується в
працях багатьох науковців і, зокрема, в працях Гудзинського О.Д.
[2, с. 11-15]. При цьому конкурентноздатність ми розглядаємо як
сформовану потенційну можливість і підтримуємо позицію Чернеги
В.В. [12, с. 6-7], Судомир С.М. [ 2, с. 11-15 ].
Сформована
потенційна
можливість
у
формі
конкурентноздатності підприємства як системної цілісності не є
статично – постійною величиною за якісними і кількісними
параметрами, а статично-динамічною системою з різним лагом
стійкості залежно від часового лагу перебування фірми в певній ніші
господарювання (в стратегічній зоні господарювання). Ми
підтримуємо позицію Сіренко Н.М., яка стверджує, що кожний
життєвий цикл розвитку організації має свій оптимальний часовий лаг
стійкості, який в межах його стійкості забезпечує певний ефект
системи [ 7, с. 21 ].
Таким чином, розвиток організаційних систем – це складний
багатоаспектний процес, спрямований на забезпечення сталого
розвитку господарюючих структур шляхом дотримання таких вимог
як: циклічності розвитку, часового лагу динамічного розвитку систем,
швидкості змін у глобальному просторі, консерватизації концепції
розвитку, соціально-психологічної природи розвитку, інноваційної
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природи розвитку, цільової спрямованості розвитку, консерватизму
цінностей та ін. [ 7, с. 21].
Розкриття сутності та основних напрямів розвитку здійснено
через призму популяційно-екологічної теорії, теорії операційних
витрат, маркетингової теорії, теорії раціональної випадковості,
інституціональної теорії, теорії залежності від ресурсів.
Аналітичне осмислення методологічних підходів щодо
обґрунтування напрямів розвитку організацій через призму вище
вказаних теорій дає підставу стверджувати, що така позиція має право
на існування, оскільки дозволяє конкретизувати окремі напрями
функціонального
забезпечення
динамічного
розвитку
підприємницьких структур. При такому підході сутнісна
направленість в розвитку організацій матиме іншу цільову
спрямованість (табл.1).
Такий підхід, на нашу думку, дозволить забезпечити
стратегічний сталий розвиток організації, поєднати загальний інтерес
соціально-економічної системи з цілями та інтересами колективів,
окремих особистостей. При цьому повинна враховуватися специфіка
організаційних формувань залежно від їх видів та типів. Останні
впливають на організаційне забезпечення господарюючих структур,
оскільки змінюються підходи до організаційної взаємодії та
організаційної поведінки, організаційної комунікації.
Таблиця 1
Розвиток організацій згідно теорій: систем, інноваційного, циклічного
та стратегічного розвитку (авторська розробка)
Теорії

Вимоги теорій щодо напрямів
розвитку організацій

Організаційне забезпечення
розвитку соціальноекономічних систем

Теорія
систем

Організація визначає цільову
спрямованість щодо розвитку як
головного системоутворюючого
критерія. Організація обґрунто-вує
концепцію та загальну стратегію
розвитку соціально-економічної
системи. Організація формує
систему реалізації концепції та
загальної стратегії розвитку згідно
визначеної цільової спрямованості.

Спрямоване на забезпечення організаційної взаємодії в процесі визначення
цільової спрямованості,
обґрунтуванні загальної
стратегії, формуванні
систем, умов та заходів по
реалізації концепції та
стратегії розвитку.
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Продовження табл. 1

Теорія
інноваційного
розвитку

Організація: визначає модель
інноваційного розвитку; формує і
реалізує портфель інноваційних
стратегій загально-системного
розвитку та функціонального
забезпечення; формує
інноваційний потенціал розвитку;
забезпечує випуск інноваційного
продукту та надання інноваційної
послуги.

Теорія
циклічного
розвитку

Організація адаптує загальну
стратегію розвитку та функціональнізабезпечуючі стратегії до
цільової спрямованості згідно
життєвих циклів організації,
забезпечує їх реалізацію.

Теорія
стратегічно
го розвитку

Організація розробляє концеп-цію
власного стратегічного розвитку,
обґрунтовує загальну стратегію
розвитку та функціо-нальнозабезпечуючі стратегії досягнення
цілей згідно конку-рентції та
загальної стратегії розвитку.

Спрямоване на організаційне забезпечення процесу при формуванні та
реалізації портфеля
інноваційних стратегій,
інноваційного потенціалу
розвитку, випуску
інноваційного продукту та
на-дання інноваційних
послуг.
Спрямоване на організаційне забезпечення проце-су
розвитку загальної адаптивної стратегії розвитку,
функціонально-забезпечуючих стратегій до головної цілі згідно життєвих
циклів організації, відродження організації як системної цілісності в стратегічному вимірі часу.
Спрямоване на організаційне забезпечення про-цесу
розробки концепції
стратегічного розвитку та
функціонально-забезпечуючих стратегій адекватних цільовій спрямованості функцій.

З виділенням типів організацій з’являється можливість виділити
загальне і специфічне, що характеризує організацію як системну
цілісність з її складовими елементами: місією, цільовою
спрямованістю,
структурою
соціально-економічної
системи,
суб’єктами діяльності, комунікаційними зв’язками, вертикальними та
горизонтальними інформаційними зв’язками, власними та владними
відносинами, соціально-трудовими та управлінськими відносинами,
схемою організаційної взаємодії. В такій інтерпретації організація
нами розглядається в статиці як певна системна упорядкованість. При
цьому, нами акцент зроблено на динамічно-змінюючий характер
упорядкованості організації як системної цілісності. Ми підтримуємо
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позицію Туленкова М.В., який стверджує, що ‖...організаціє є
способом існування матерії як певної системи, що розвивається сама
по собі і входить до нескінченності матеріального і духовного буття, а
також виявляє свої можливості тільки через рух, через зміну форм
самовираження…‖ [9, с. 33].
Така позиція є обґрунтованою і дає підставу стверджувати, що
розвиток в контексті дослідження є збалансованість між регулятивнокоординуючою функцією організаційного розвитку і саморозвитку
організації. В цілому проявляється і специфіка у формуванні
організаційного розвитку як системи та її складових – організаційної
взаємодії, організаційної поведінки тощо.
Ним обґрунтована концепція організаційного розвитку. В основу
обґрунтування концепції ним покладені підходи системного
характеру, які охоплюють: теоретичні положення щодо розкриття
підприємства як відкритої самоорганізаційної системи згідно теорії
систем, організаційний розвиток з позицій біхевіорального підходу.
Сутнісна характеристика організаційного розвитку базується на
розкритті: раціональної, природної, соціальної моделях організації;
поведінки організації через функціонування, вдосконалення, зміну і
системний розвиток [1, с. 17].
При цьому слід враховувати, що найбільшою проблемою на яку
натрапляє організація є необхідність визначення об’єкту зміни. Можна
сказати, що об’єкт зміни залежить від стратегії та цілей, які поставила
перед собою організація. Це можуть бути зміни в технологіях,
структурі персоналу, асортименту продукції підприємства. Щодо
технологій, то ціль таких змін заключається в ефективному
виробництві інноваційних товарів і наданні послуг.
Потребує змін безпосередньо ‖організаційний розвиток‖ як
самостійне-локальне системне утворення, яке має свою цільову
спрямованість, свої об’єкти процесного впливу і механізми. Такими
об’єктами є: організаційна взаємодія, організаційна поведінка,
організаційна культура, культура організації, організаційний клімат,
цінності. В своїй сукупності вони виступають як способи і складові
механізми забезпечення організаційного розвитку підприємств.
Організаційний розвиток в структурному вимірі можна
представити в такій логічній послідовності як: цінності, організаційна
культура, культура організації, організаційний клімат, організаційна
поведінка, організаційна взаємодія.
Цінність є основою ексклюзивною конкурентною перевагою в
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забезпеченні конкурентоспроможності підприємств.
Таким чином, в економічній літературі науковцями
сформувалися в основному дві точки зору: перша – базується на
духовності, світогляді, віруванні людини та її переконаності в
необхідності здійснення певного напряму або дії соціальноекономічної системи; друга – на матеріально-емпіричному підході.
Окремими класиками економічної думки цінність розглядається також
через матеріальну сторону, через зусилля суб’єкта діяльності, що
проявляється в процесі обміну послуг і характеризується тривалістю,
корисністю, кількістю, ступенем праці в судженнях [10, с. 128].
Цінність як складова і системоутворючий критерій
організаційного розвитку є базовою методологічною основою
організаційної культури.
Аналітичне осмислення теоретичних положень дає підставу
стверджувати, що в соціально-економічній літературі поняття
‖організаційна культура‖ трактується неоднозначно. Е. Шейн
розглядає це поняття як набір прийомів, а також розв’язання проблем
адаптації до зовнішнього середовища та внутрішньо системної
інтеграції працівників, які перевірені минулим досвідом і підтвердили
свою актуальність [5, с. 125].
Розвиток сутності поняття ‖організаційна культура‖ присвячені
праці Л.Д. Забродської, яка в основу наповнення його змісту поклала
філософський підхід, домінуючі цінності, норми, правила, клімат,
ритуали поведінки [6, с. 142].
При цьому ми підтримуємо позицію науковців, які організаційну
культуру розглядають через ключові характеристики – інтенсивність
та інтегрованість, що дозволяє чітко сформувати критерії та показники
оцінки організаційної культури.
На основі узагальнення теоретичних підходів щодо розкриття
сутності поняття ‖організаційна культура‖ нами сформовано власне
тлумачення даної дифеніції як явища. Під організаційною культурою
ми розуміємо як сформовано-розвиваючу систему формальних і
неформальних інститутів, в яких у колективній спільності організацій
в процесі діяльності забезпечується високий рівень згоди щодо:
дотримання цінностей, норм поведінки, етичних стандартів, правил
гри, формально-неформальних відносин; адекватності свідомого
сприйняття змін в концепції, місії, напрямах, цілях та стратегіях
розвитку організаційних формувань.
Організаційна культура як системна цілісність в економічній
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літературі ототожнюється з культурою організації. Однак ми
вважаємо, що між ними є розбіжності. Рівень розвитку останньої
визначає
і
рівень
розвитку
саморегулювання;
структури
співвідношення між централізацією і децентралізацією; гнучкості і
стійкості в діяльності підприємства. Культура – це комплексне явище,
яке охоплює: владу, рольові функції, завдання, особистості (C. Hundy);
субкультури – спілкування, критики (авторська позиція); організацію
як систему і процес (авторська позиція); управління як цілісну систему
(авторська позиція); взаємодію із зовнішнім середовищем з суб’єктами
за інтересами, контактними аудиторіями (авторська позиція). Розгляд
культури в такому аспекті дозволяє наповнити змістовність культури
організації, сформувати систему критеріїв та показників оцінки, як
так, і культури організації, а також спроектувати цілісну систему
управління організаційним розвитком підприємств з орієнтацією на
досягнення стратегічних цілей. При цьому слід враховувати, що в
економічній літературі існують неоднозначні підходи до розкриття
поняття ‖культура організації‖.
Організаційна взаємодія в широкому і вузькому плані виконує
основну цільову функцію спрямовану на забезпечення органічної
єдності складових організації як системної цілісності шляхом
реалізації функцій в процесі проектування, так і функціонування та
розвитку керованого об’єкта.
Організаційна взаємодія як категорія в контексті управління
соціально – економічними системами недостатньо розкрита.
Поглиблення дослідження організаційної взаємодії присвячені праці
Туленкова М.В. [8].
Що стосується категорії ‖організаційна взаємодія‖ то в нашій
інтерпретації вона розглядається як взаємодія складових соціально –
економічної системи та останньої із суб’єктами за інтересами
зовнішнього середовища. При цьому ми акцентуємо увагу на
організаційну взаємодію формальних і неформальних інститутів в усіх
їх різноманітностях і повноті в системі горизонтально–вертикальних
відносин.
Висновки. Розв’язання названих комплексних завдань можливо
здійснити лише в умовах сформованих динамічно розвиваючих
організацій як систем з сукупністю та взаємодіючих елементів, які в
своїй організаційній єдності забезпечують системну цілісність з
властивостями по створенню передумов для прояву синергетичного
ефекту. Це потребує використання системного підходу при змінні
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організаційних форм управління, укрупненні сільськогосподарських
підприємств, розвитку горизонтальної і вертикальної інтеграції,
впровадження моделі інноваційного розвитку та ін. [4, с. 6].
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ
В данной статье проанализированы стратегии развития инновационного
потенциала регионов Украины за счет использования механизма управления
межрегиональными взаимодействиями
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Завдяки
своєму місцезнаходженню та розміру Україна має значний потенціал,
що в теперішній час не використовується. Тому основа для
внутрішньої економічної інтеграції та для прориву в світовий
економічний простір має розглядатися як стратегія розвитку, що
націлена на активізацію міжнародних відносин за участю регіонів.
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Економічний та інноваційний розвиток регіонів не можливий без
урахування їх географічно-територіального розташування та
використання наявних можливостей від взаємодії між сусідніми
регіонами.
В цій стратегії інноваційного розвитку регіонів мають бути
вирішені завдання якісної аналітики за достовірною інформацією,
формування основ нової концепції регіонального саморозвитку,
підвищення рівня відповідальності регіонів за стан своїх внутрішніх
ринків і забезпечення власної конкурентоспроможності за рахунок
міжрегіональної інтеграції.
При цьому міжрегіональну економічну інтеграцію слід
розглядати як зближення, взаємопроникнення і зрощення
відтворювальних процесів суб’єктів господарювання двох і більше
регіонів, що перетворює їх на цілісний господарський механізм, на
міжрегіональну економічну систему, яка виступає кластерною
складовою національного економічного простору [8, с 9].
При розробці стратегії розвитку регіонів інноваційний потенціал
слід розглядати як інтеграційно впливовий, стимулюючий фактор, що
забезпечує ефект синергії групи регіонів. З погляду конкуренції
регіонів між собою, важливо використовувати свій потенціал,
розвиваючи переваги даного регіону перед іншими. З погляду внеску в
стратегію національного розвитку, важливіше орієнтуватися на
потенціал міжрегіональних взаємодій.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Попередні дослідження в контексті зазначеної проблеми –
розвитку інноваційного розвитку регіонів, проводили наступні вітчизняні
науковці В.П. Александрова [4], О.І. Амоша [1], П.Т. Бубенко [2],
Б.М. Данилишин [6], Л.Л. Ковальська [5], В.П. Семиноженко [3, 9],
О.Б. Снісаренко [7], І.З. Стороняньська [8] та інші.
Ці дослідження характеризуються великою кількістю різних
методик оцінки та розвитку інноваційного потенціалу регіонів
України. Попри значну кількість наукових праць, питання щодо
використання механізму міжрегіональної взаємодії та управління ним
потребує подальшого дослідження та деталізації.
Цілі статті. Метою даної роботи є обґрунтування моделі
функціонального
механізму
управління
міжрегіональними
взаємодіями, що розроблена на основі аналізу Стратегій економічного
та соціального розвитку деяких регіонів України [9-15], що мають
різний рівень економічного, інноваційного та соціального потенціалів
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та відрізняються один від одного територіальним розташуванням.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Специфічні
умови та характеристики регіонів, що досліджуються, слугували
виникненню пропозицій щодо розвитку міжрегіональних зв’язків, які
доцільно звести в формальну логіку розгляду, аналізу, оцінювання.
Перш за все, можна стверджувати, що на даний час вже існує модель
управління міжрегіональними відносинами. Ця модель реалізується
регіонами через систему програм, завдань, проектів і домовленостей.
Таку модель можливо представити у вигляді потрійного кортежу
(послідовність кінцевого числа елементів), що характеризують
цілісний об’єкт або процес:

Фмв

(Су, А)
( Дрп, ІПр, Мр, Сур, Рр) ,
( К1, К 2, К 3, К 4)

де Фмв – функційний механізм управління міжрегіональними
взаємодіями;
Су – система централізованого управління регіональною
політикою;
А – агенти регіональної господарської системи та сфери послуг;
Дрп – державна регіональна політика;
ІПр – інноваційний потенціал регіону;
Мр – монопольні сфери діяльності регіону;
Сур – специфічні умови регіону;
Рр – регіональний ринок;
К1 – коефіцієнт інноваційної активності регіону;
К2 – коефіцієнт розвитку інформаційної системи регіону та
стратегічного планування;
К3 – конкурентні завдання регіону;
К4 – партнерські взаємодії.
Як випливає з наведеної моделі функціонального механізму
управління міжрегіональними взаємодіями, інноваційна стратегія
розвитку реалізується:
– в рамках державної регіональної політики (Дрп);
– за участі органів управління регіоном (Су) і самих агентів, що
діють на території регіону (А);
– через використання інноваційного потенціалу регіону в усіх
його аспектах (ІПр);
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– з урахуванням монопольних можливостей регіону, тобто
виробництва монопольної продукції (Мр);
– з орієнтацією на регіональну специфіку регіону (корисні
копалини, кліматичні умови, культурні та історичні надбання та інше)
(Сур);
– з завданням розвитку регіонального ринку і ринкової експансії
за межами регіону (Рр).
Надана модель завершується поправочними коефіцієнтами, що
характеризують вплив на міжрегіональні взаємодії через протиріччя
рівня інноваційної активності підприємств регіону і активності агентів
відповідної господарської системи (К1), розвитку на цій базі
інформаційної системи регіону (К2) та конкурентних переваг (К3) і
партнерських відносин (К4),
Згідно з наведеною функцією міжрегіональних взаємодій
визначимо особливості кожного регіону, що досліджується, з позиції
провідних галузей промисловості, особливостей господарювання та
географічного розташування.
Харківський регіон має наступні пріоритети: науково-освітній
потенціал, машинобудівельне виробництво, вигідне географічне
розташування з позиції транспортної мережі та приграничного
розташування з Росією.
Визначальними
напрямками
міжрегіональних
взаємодій
Харківського регіону є:
– коопераційні зв’язки машинобудівних підприємств;
– транзитно-транспортні відносини;
– науково-освітні процеси.
Полтавський регіон має пріоритети в галузі нафто- і
газовидобування,
переробки
сільськогосподарської
продукції,
приладобудування і розвитку легкої промисловості.
Визначальні напрямки міжрегіональних взаємодій:
– коопераційні зв’язки в нафто- і газотранспортній системі та
сільськогосподарській галузі;
– замовлення,
розробка
та
розповсюдження
об’єктів
високотехнологічного профілю;
– формування інфраструктури для обслуговування міжнародних
торговельно-економічних коридорів.
Луганський регіон має в своєму потенціалі значну частину
машинобудівних підприємств державного рівня значимості; розвинене
енергетичне господарство; орієнтоване на міжрегіональні ринки
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сільськогосподарське виробництво.
Визначальні напрямки міжрегіональних взаємодій:
– сфера реалізації коксохімічної продукції;
– коопераційні зв’язки в харчовій промисловості;
– постачання монопольної продукції галузі машинобудування.
Донецький регіон має за основу економічного потенціалу
матеріально-ресурсну та виробничу базу, що вигідно включена в
економіку України завдяки імпорту металопродукції і постачання
вугілля для всіх регіонів. Регіон має потужний і розгалужений
машинобудівний комплекс з достатньо активною науковою
підтримкою.
Визначальні напрямки міжрегіональних взаємодій:
– регіон домінує в використанні природного газу;
– має значні потреби в інноваційному переоснащені основних
виробничих потужностей;
– забезпечує інші регіони сировиною для енергетики,
машинобудування, будівельної індустрії.
Одеський регіон має значний промисловий потенціал, розвинене
портове господарство з функцією міжнародних морських перевезень,
групу підприємств хімічної і нафтопереробної галузі. Традиційно в
регіоні сформувалася і розвивається сфера торгівлі.
Визначальні напрямки міжрегіональних взаємодій:
– експортно-імпортні операції;
– приладо- і машинобудування;
– переробка сільськогосподарської продукції.
Миколаївський регіон має розвинену суднобудівну галузь,
енергетику (АЕС), кольорову металургію та сільське господарство.
Визначальні напрямки міжрегіональних взаємодій
– використання рекреаційних ресурсів;
– спеціалізація в галузі суднобудування;
– розвиток харчової і переробної промисловості.
Закарпатська область має унікальні природні умови. В регіоні
розвинута деревообробна промисловість, туризм, експортно-імпортні
операції, сільське господарство.
Визначальні напрямки міжрегіональних взаємодій
– розвиток туризму і торгівлі;
– збереження екологічної ситуації в регіоні;
– розвиток сільського господарства;
– регулювання міграційних процесів;
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– розвиток
транспортної
мережі,
зокрема
шляхів
європейського сполучення.
Чернівецький регіон – це комплексний своєрідний регіон, в
якому достатньо збалансована економічна структура. Регіон має значні
запаси лікувальних мінеральних вод найрізноманітнішого хімічного
складу.
Визначальні напрямки міжрегіональних взаємодій
– розвиток туристичної галузі;
– розвиток та вдосконалення бальнеологічної терапії та
дослідницькі розробки в цьому напрямку;
– виробництво будматеріалів.
Загальний аналіз вибраних регіонів свідчить про необхідність
відмови від єдиної концепції їх стратегічного планування. Перевагу
слід віддати оригінальним моделям розвитку, в яких на першому місці
має бути виділена специфіка умов економічного розвитку кожного з
регіонів і механізму їх міжрегіональних взаємодій.
Розвиток міжрегіональних взаємодій більшою мірою відноситься
до компетенції практичної діяльності самих регіонів. Прямий зв’язок
регіонів між собою за умови орієнтації на законодавчі положення й
основи державної політики, на наш погляд, може забезпечити більш
корисні результати в реальному часі виконання завдань і зобов’язань,
що несуть взаємовигоду регіонам-учасникам.
В аспекті регіонального саморозвитку виділено такі форми та
інструменти міжрегіональних взаємодій:
1) посилення зв’язків виробничої кооперації, перш за все в
промисловості, сільському господарстві, транспорті;
2) взаємодія по лінії регіональних угрупувань єдиної
національної енергетичної системи;
3) організація інформаційного обміну шляхом операційного
поєднання в кластеру модель відомчих інформаційних систем;
4) взаємодія й об’єднання в програмах науково-технічного
співробітництва (технологічні кластери, екологічні програми, обмін
фахівцями, цільова підготовка кадрів вищої кваліфікації);
5) створення регіональних регуляторно-розподільчих систем,
зокрема по лінії розвитку туризму, відпочинку, транспортних зв’язків,
готельного бізнесу;
6) регулювання відносин в сфері внутрішньої трудової міграції
населення;
7) узгодження торговельних ринків, процесів, систем
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міжрегіональної логістики.
Як випливає з наведеного переліку різновидів міжрегіональних
взаємодій, структура й обсяг можливих форм відпрацювання
збалансованих відносин досить широка.
Висновки. Загалом результати дослідження підтверджують
висновок про те, що в регіонах поступово формуються нові умови, що
є запорукою очікуваних змін в відповідності з науковим підходом,
новим економічним мисленням й інженерним рівнем виконання
розробок, що базується на аналізі, розрахунках і проектному
виконанні перспективних моделей розвитку.
Таким чином, розробки стратегій розвитку на регіональному
рівні та врахування зростаючої ролі міжрегіональних взаємодій в
активації інноваційного процесу в Україні, концентрують увагу на
трьох складових регіональної політики, а саме: оцінці інноваційного
потенціалу, проектуванні стратегічних програм і реформуванні
механізмів їх реалізації.
З аналізу практичної діяльності регіонів, щодо розробки
перспектив свого інноваційного розвитку, виявлено значні недоліки в
цій роботі, серед яких – несистемність, неоригінальність (відсутність
специфіки своєї стратегічної лінії), незавершеність розробок. Для їх
подолання в запропоновано нові типи моделей розвитку, що базуються
на постійній практиці ведення робіт щодо управління інноваційним
процесом в кожному регіоні. У ці роботи доцільно включити
інституційну політику, систему постійного оцінювання ситуації
(ресурсної бази, зв’язків, змін в зовнішньому середовищі),
концентрацію зусиль на пріоритетах, серед яких пропонується
виділити економіку знань і місцеві потреби, в тому числі житловокомунальне господарство.
Зазначимо також, що успіх практичної реалізації стратегії
інноваційного розвитку залежить не стільки від наукової парадигми,
скільки від управлінської практики, що поєднує волю, знання, бажання
та вміння. В цьому аспекті наукова діяльність створює основи для
врегулювання складних суперечностей між економічним потенціалом,
інтелектом і соціумом.
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Проанализировано современное состояние земельно-кадастровой деятельности
в Украине, раскрыта суть аудита купли-продажи земельных участков, выделены
основные этапы земельного аудита и предложены меры по их реализации.
Ключевые слова: земельный участок, земельный аудит, купля-продажа земли,
аудиторские услуги.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Становлення в
Україні ринкових відносин і виникнення приватної власності,
зумовило розширення кола операцій із земельними ділянками та
нерухомістю, яка на ній знаходиться.
Формування земельних ділянок з 1 січня 2013 року фіксується в
Державному земельному кадастрі, який являється геоінформаційною
системою, що містить відомості про землі, розташовані в межах
державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх
використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику
земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і
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користувачами.
У свою чергу, оформлення прав на земельні ділянки проводиться
у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Тобто, земельна ділянка може бути об'єктом купівлі-продажу лише
після внесення відомостей про неї до обох інформаційних баз даних.
Якщо говорити про купівлю-продаж забудованих земельних
ділянок, то важливим є отримання інформації з містобудівного
кадастру, який містить дані про екологічні, інженерно-геологічні
умови, інформаційні ресурси будівельних норм, державних стандартів
і правил.
Виходячи з цього, слід сказати, що інформація про об'єкт
нерухомості (земельну ділянку) знаходиться у інформаційних базах,
які ведуться різними відомствами, між якими на сьогоднішній день не
налагоджено ефективного інформаційного обміну. Такий стан справ
може призвести до того, що куплена земельна ділянка може підлягати
вилученню для суспільних потреб у зв'язку з планами забудови
населеного пункту. Або мати ряд обмежень щодо її використання.
Тому, сьогодні вкрай важливо при укладанні угод щодо купівліпродажу нерухомості проводити земельний аудит, що дозволить
уникнути фінансових втрат через обмеження щодо використання або
повної втрати майна через недостовірність правовстановлюючих
документів.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми аудиту та контролю в Україні досліджуються в
працях М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, О.Д. Василика, Н.І. Дорош,
В.Я. Савченка, О.А. Петрик, Б.Ф. Усача, Т. Кірсанова та інших
українських науковців. Але, економічні, організаційно-методичні та
нормативно-аналітичні аспекти земельного аудиту є малорозробленою
ділянкою, потребують поглиблених науково-теоретичних розробок та
практичної реалізації стосовно сучасних вимог раціонального
природокористування.
Цілі статті. Аудит є формою незалежного контролю,
покликаного захищати інтереси членів громадянського суспільства, а
відтак і загальнодержавні економічно-правові інтереси. Тому
реформування суспільно-політичної сфери повинно сприяти
зміцненню статусу, зростанню значущості та підвищенню ролі аудиту
у забезпеченні самоконтрольованості громадянського суспільства,
безпеки приватного сектора економіки, який є його основою. З огляду
на таке, сучасний аудит повинен відповідати вимогам суспільства і,
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перш за все, бути якісним та ефективним.
Незважаючи на проведені наукові дослідження, донині
залишається ряд фундаментальних питань земельного аудиту, які
потребують критичного аналізу, вивчення та удосконалення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Продаж землі та
інвестування в земельні ділянки на сьогодні є одним із найбільш
стабільних видів бізнесу. Це єдиний спосіб захистити вільний капітал,
враховуючи те, що вартість землі постійно лише збільшується.
Очевидним є те, що визначальна роль в даному питанні належить
системі ведення державного земельного кадастру.
Закон визначає, що Державний земельний кадастр – це єдина
державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює
процедуру визнання факту виникнення або припинення права
власності і права користування земельними ділянками та містить
сукупність відомостей і документів про місце розташування та
правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель,
кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та
землекористувачів [1]. Сучасний державний земельний кадастр
України характеризується значною кількістю проблем, що пов’язані із
невизначеністю правового статусу земельно-кадастрових відомостей
та порядку ведення кадастру, недостатньою достовірністю та
повнотою існуючої земельно-кадастрової інформації, майже повною
відсутністю реєстраційних даних щодо обмежень у використанні
земель, недостатньою автоматизацією та інформатизацією кадастровооблікових процедур, відсутністю документального статусу у
електронних кадастрових даних тощо.
Відсутність ефективно діючої земельно-кадастрової системи
істотно підвищує конфліктний потенціал земельних відносин.
Процедура купівлі-продажу або укладення договору оренди земельної
ділянки регламентується великою кількістю нормативних документів.
Достовірність більшості з них дуже часто викликає у власників
земельних ділянок, землекористувачів непорозуміння і велику
кількість
непередбачуваних
обставин,
які
не
дозволяють
використовувати земельну ділянку так, як це планувалося. До таких
проблемних питань, які підстерігають покупця земельної ділянки,
можна віднести: підроблений Державний акт на право володіння
землею, невідповідність цільового призначення ділянки планам
покупця, імовірність того, що найближчим часом земля, яку ви
208

придбали підлягає вилученню для суспільних потреб у зв'язку з
планами забудови населеного пункту, неправильно визначені
координати при винесенні земельної ділянки в натуру, приховання
продавцем інформації про наявність мережі комунікацій під
придбаною ділянкою тощо.
За таких умов, деякі компанії розпочали надавати послуги під
назвою «земельний аудит» або ж «правовий аудит земельних
ділянок».
Важливо підкреслити, що аудит - це перевірка публічної
бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої
інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів
господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку,
його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим
нормативам. Головна мета аудиту - аналіз та оцінка фінансового стану
фірми-клієнта і вироблення рекомендацій щодо його поліпшення.
Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських
перевірок та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань
бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансовогосподарської діяльності та інших видів економіко-правового
забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.
Отже, земельний аудит повинен вирішувати питання по перевірці
правильності даних, що містяться у всіх правових, нормативно
визначених документах та їх зіставленні. Адже нерідко трапляються
ситуації, коли в різних організаціях дані про одну і ту ж земельну
ділянку різні [5].
Говорячи про земельний аудит, можна виділити кілька основних
етапів такого аудиту (рис. 1).
Перший етап земельного аудиту передбачає перевірку:
• видів документів, що встановлюють право власності на землю
та їх обов'язкові реквізити;
• тимчасових інтервалів видачі різних документів і правильність
їх заповнення;
• обов'язкових реквізитів документів, що встановлюють право та
наслідки їх відсутності;
• помилок в документах і порядок їх виправлення;
• «чорних списків» бланків державних актів та їх подальше
використання.
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Перший етап земельного аудиту
перевірка документів, що встановлюють
право на землю
Другий етап земельного аудиту
детальна перевірка права власності
Третій етап земельного аудиту
перевірка задокументованих обмежень на
використання землі і обтяження прав на землю
Четвертий етап земельного аудиту
перевірка фізичних властивостей земельної
ділянки і розвитку прилеглої території
Рис. 1. Основні етапи проведення земельного аудиту
На другому етапі земельного аудиту перевіряють:
• інформацію про земельну ділянку в системі державного
земельного кадастру, порядок її здобуття і значення;
• землевпорядну документацію і позитивний висновок державної
землевпорядної експертизи;
• підстави виникнення права на землю;
• дотримання процедури видачі і реєстрації документів, що
встановлюють право на землю;
• аналіз історії переходів права власності на земельну ділянку
від моменту його приватизації;
• визначення розміру плати за землю.
Третій етап земельного аудиту заключається в наступній
перевірці:
• цільового призначення землі – перелік дозволених способів
використання;
• прибережних захисних смуг і охоронних зон водних об'єктів:
визначення кордонів і обмеження господарської діяльності;
обмеження використання землі в охоронних зонах, зонах
санітарної охорони, санітарно-захисних зонах, зонах особливого
режиму використання земель: визначення кордонів таких зон і
обмеження господарської діяльності;
обмеження, які пов'язані зі встановленням сервітутів і порядок
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їх перевірки;
дослідження всіх обтяжень, застав, іпотек, забезпечень,
обмежень на відчуження, податкових арештів, сервітутів,
емфітевзисів, переважаючих прав і інших прав третіх осіб, а також
інших обмежень на використання, розпорядження і забудову об'єкту;
виявлення всіх зв'язаних інвестиційних зобов'язань перед державою і
місцевими органами влади, пов'язаних з розвитком проекту;
пам'яток культурної спадщини, зони обмеженої забудови,
дотримання місцевих правил забудови і розвитку територій;
джерел інформації для перевірки обмежень і обтяжень.
Четвертий етап земельного аудиту передбачає перевірку
фізичних властивостей земельної ділянки, зокрема:
• винесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) –
відповідність фактичних меж даним, що містяться в земельному
кадастрі, перевірка і встановлення постійних межових знаків;
• визначення охоронних зон комунікацій, розташованих поряд із
земельною ділянкою;
• перевірка можливості доступу до земельної ділянки: наявність
дороги, під'їзду, необхідність і перспективи встановлення сервітутів;
• дотримання правил добросусідства;
• план розвитку території і його вплив на ціну земельної
ділянки: розвиток комунікацій, будівництво доріг, створення
інфраструктури.
Висновки. На жаль, сьогодні така послуга, як земельний аудит,
ще не містить чітко визначеного регламентованого виду робіт. І як ми
бачимо, всі питання тісно пов’язані з системою ведення державного
земельного кадастру, яка повинна володіти повною, якісною та
достовірною інформацію про земельний фонд України. Тому, щоб
уникнути можливих неприємностей, рекомендується проводити аудит
передбачуваного до купівлі земельної ділянки. Належним чином
проведений земельний аудит не лише застереже покупця земельної
ділянки від небажаних наслідків, але і може бути корисним для
власника такого об’єкту, який на підставі результатів аудиту може
з’ясувати основні вади свого активу і провести необхідні дії по
зменшенню впливу виявлених ризиків.
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МЕТОДОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті розглядаються методи оцінки ефективності функціонування
підприємств. Велику увагу звернуто на конкретні методи, що застосовуються для
визначення
ефективності
функціонування
молокопереробних
підприємств,
використання яких дозволить сформулювати висновки та окреслити перспективи
подальшого розвитку даних підприємств.
Ключові слова: метод дослідження, ефективність функціонування,
молокопереробні підприємства.
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METHODOLOGY EFFICIENCY OF DAIRY PLANTS
The paper discusses methods for evaluating the efficiency of enterprises. Much
attention is paid to the specific methods used to determine the efficiency of milk processing
plants, the use of which will draw conclusions and outline prospects for further development
of these enterprises.
Key words: method of research, efficiency of operation, dairy enterprise.

МЕТОДОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматриваются методы оценки эффективности функционирования
предприятий. Большое внимание обращено на конкретные методы, применяемые для
определения
эффективности
функционирования
молокоперерабатывающих
предприятий, использование которых позволит сформулировать выводы и наметить
перспективы дальнейшего развития данных предприятий.
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Ключевые слова: метод исследования, эффективность функционирования,
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. В умовах
трансформаційних перетворень агропромисловому комплексу України
притаманна деяка суперечність між теорією та практикою
економічних відносин, що спонукає до пошуку та вибору нових
підходів оцінки економічної ефективності функціонування його
складових. Не є винятком і молокопродуктовий підкомплекс, сучасний
стан якого свідчить про необхідність розробки дієвих механізмів,
методик, схем, важелів і методів оцінки ефективності його
функціонування, що дозволить забезпечити сталий розвиток
молокопереробних підприємств.
Актуальність проблеми наукового обґрунтування ефективності
обумовлена відсутністю єдиного погляду щодо її визначення, що
зумовлено специфікою галузей національної економіки, в тому числі і
молокопереробної промисловості. Тому, першочерговим завданням
економічної науки є виявлення методів, що дозволять реально
висвітлити напрям подальшого розвитку молокопродуктового
підкомплексу загалом, та його структурних одиниць –
молокопереробних підприємств, з урахуванням притаманних їм
категорій, законів та особливостей функціонування [1, C. 36-40].
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблематиці вивчення методології оцінки економічної
ефективності виробництва молочної продукції присвячено наукові
праці багатьох учених: Г.В. Черевка, П.С. Березівського,
С.І. Канцевича, О.М. Шпичака, П.Т. Саблука, С.В. Васильчака,
В.Г. Андрійчука та ін. Зокрема, П.С. Березівський вважає, що критерій
ефективності можна виразити формулою – максимум продукції при
мінімумі виробничих витрат. Зростання ефективності виражається у
зменшенні сукупних витрат живої та уречевленої праці на одиницю
продукції. Будь-яка економія виробничих витрат у кінцевому підсумку
зводиться до економії робочого часу. Критерієм ефективності
виробництва є економія часу, досягнення найбільшого результату за
найменших витрат суспільної праці [1, С. 22-23]. С.І. Канцевич
стверджує, що будь-яка їх економія в кінцевому підсумку зводиться до
економії робочого часу, тому зростання ефективності виражається у
зменшенні сукупних витрат живої та уречевленої праці з розрахунку
на одиницю продукції. Отже, критерієм ефективності виробництва є
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економія часу, досягнення найбільшого результату при найменших
витратах суспільної праці [2, C. 36-40]. Найбільш узагальнюючим
показником економічної діяльності підприємства, на думку Г. В.
Черевка, є рентабельність. У цьому показнику відображаються
результати затрат не лише живої, а й уречевленої праці, ступінь
використання засобів виробництва, якість реалізованої продукції,
рівень організації виробництва та його управління [3].
Проте, незважаючи на велику кількість досліджень у цій сфері,
дане питання залишається актуальним і обумовлює необхідність
проведення ґрунтовних наших досліджень.
Цілі статті. Завдання дослідження полягає в обґрунтуванні
найбільш важливих методів оцінки ефективності функціонування
молокопереробних підприємств.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Провідним
компонентом будь-якої наукової роботи є методологія досліджень, яка
визначає принциповий підхід до вивчення економічних явищ та
процесів, вивчаючи принципи побудови, форми організації та способи
науково-пізнавальної діяльності. На відміну від методології, метод
дослідження – це його шлях [4, C. 54-58]. За словами С. В. Мочерного
жодна наука не може обійтися без таких філософських категорій, як
причина, наслідок, необхідність, сутність, зміст, закон та ін. Тому
методологічною основою будь-якого економічного дослідження є
діалектичний метод пізнання, який виступає, з одного боку,
безпосереднім способом побудови економічних концепцій, теорій,
гіпотез тощо, шляхом формування певного комплексу принципів,
передумов, орієнтирів у формі понять, ідей, а з іншого –
опосередкованим, через метод економічної теорії і передусім
політичної економії [5, C. 3]. З огляду на це, теоретикометодологічною основою проведеного нами дослідження став
діалектичний метод пізнання економічних процесів і явищ, що
дозволило, визначити роль та значення молокопереробних
підприємств для розвитку національної економіки України, а також
розкрити особливості та обґрунтувати необхідність їх функціонування
на ефективній основі. Тоді як висновки щодо порівняння різних
поглядів і економічних теорій із використанням багаторічного
практичного матеріалу, вивчення якого є обов’язковим компонентом
наукового дослідження, дають можливість виявити взаємозв’язок та
взаємозумовленість різних чинників об’єктивного і суб’єктивного
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характеру, втілених у виробничих ресурсах та структурі виробничих
витрат із результатами функціонування господарюючих суб’єктів в
різних організаційно-економічних умовах. Такий методологічний
підхід до вивчення проблеми ефективності функціонування
молокопереробних підприємств дозволяє одержати обґрунтовані та
достовірні результати, що слугуватимуть базою для висновків та
окреслення перспектив щодо подальшого їх розвитку.
На основі діалектичного підходу для вивчення структури
економічних явищ використовується метод синтезу, що передбачає
уявне об’єднання окремих елементів об’єкта дослідження в єдине ціле.
На противагу синтезу аналіз передбачає розчленування на складові
частини об’єктів господарської діяльності та економічних категорій,
при цьому кожен структурний елемент детально вивчається. Для цього
на основі теорії і практики, враховуючи мету аналізу та вибравши його
об’єкт, рекомендуємо обрати методику оцінки ефективності
функціонування молокопереробних підприємств, що дозволить
виявити можливості їх економічного відродження.
Діалектика розглядає розвиток всіх економічних явищ та
процесів в динаміці від простих і абстрактних категорій до складних і
конкретних, даючи змогу виявити закономірності та обґрунтувати
перспективи їх розвитку, застосовуючи при цьому історичний та
логічний
методи
пізнання
причинно-наслідкових
зв’язків.
Використання історичного методу дозволяє довести переваги
приватної власності на засоби виробництва над державною, а також
оцінити ефективність їх використання та проаналізувати розвиток
молокопереробних підприємств у період трансформаційних
перетворень.
Ряд питань щодо окреслення напрямів ефективного
функціонування молокопереробних підприємств досліджується за
допомогою абстрактно-логічного методу, результатом застосування
якого є нові поняття і категорії, які розвивають сутність
досліджуваного економічного явища.
Монографічний метод дослідження, що є найбільш простим і
менш трудомістким, дає відповіді на ряд запитань окремого
підприємства з конкретними умовами виробництва. Однак при
проведенні цього дослідження можливий вплив деяких суб’єктивних
факторів на результати діяльності молокопереробних підприємств,
тому при проведенні аналізу необхідно визначитися із його
масштабністю [6, C. 93-96]. Зважаючи на те, що на масовому матеріалі
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краще простежуються загальні тенденції та закономірності –
зазначений метод, як правило, використовується в сукупності із
статистично-економічним методом. Він допомагає дослідити
динамічні коливання кількості молокопереробних підприємств та
обсягів виробленої ними молочної продукції, залежно від змін у
соціально-економічному та організаційно-правовому середовищі. На
основі цього методу визнається вплив реформування відносин
власності в переробній та аграрній сферах АПК, на ефективність
функціонування молокопереробних підприємств.
У ході проведення системного аналізу молокопереробні
підприємства розглядаються як система, для якої визначено цілі та
умови функціонування. Аналогічно і їх господарська діяльність також
розглядається як система, що складається з трьох взаємопов’язаних
елементів: ресурсів, виробничого процесу і готової продукції. Умови
ефективного
функціонування
молокопереробних
підприємств
визначено системою довготермінових економічних нормативів та
зовнішньоекономічними зв’язками.
Загалом сутність системного підходу зводиться до того, що
діяльність будь-якого структурного елемента молокопереробного
підприємства, що є його підсистемою здійснює певний вплив на
діяльність усіх інших його частин. У системному підході в виділяють
структуру зв’язків між елементами системи та між досліджуваною
системою і системами, які взаємодіють з нею. При цьому вивчається
вся система зв’язків і відносин, весь комплекс підсистем і їх
найважливіших параметрів за тривалий період часу, що дозволяє
оцінити динамічні зміни у функціонуванні підприємства. В їх якості
можуть виступати кількісні значення, а також спеціальні показники
підприємства.
Розрахунково-конструктивний метод використовують для
виявлення впливу економічних, політичних, соціально-демографічних,
географічних та чинників конкурентного середовища на ефективність
функціонування молокопереробних підприємств та окреслити на цій
основі перспективи їх подальшого розвитку.
Висновки. Застосування розглянутих методів дослідження,
зокрема економіко-статистичного, розрахунково-конструктивного та
монографічного, дозволить визначити й проаналізувати економічні
показники функціонування молокопереробних підприємств. Кількість
яких варіює залежно від розміру підприємства, що слід врахувати при
побудові методологічно вимірювальної системи показників
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ефективності функціонування молокопереробних підприємств. Вона
повинна характеризувати ступінь результативності виробництва і
здійснювати оцінку її в динаміці, а також сприяти виявленню резервів
збільшення економічного ефекту при мінімальному залученні
додаткових ресурсів, тим самим якнайповніше відображати суть
критерію ефективності.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
В статье исследованы вопросы особенностей учета имущественных прав,
особенности формулировки имущественных прав в законодательстве Украины.
Ключевые слова: имущественные права, право собственности, право владения,
право пользования, право распоряжения, оценка имущества.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. До майнових прав
належать речові, зобов’язальні права, виключні права, які з’явилися в
цивілістиці у зв’язку з виокремленням інтелектуальної власності. У
наукових джерелах по-різному оцінюють природу корпоративних
прав. Принаймні можливо виділити три концепції: представники
першої
концепції
обґрунтовують
речово-правову
природу
корпоративних прав. Більш поширеною є концепція, представники
якої обґрунтовують зобов’язально-правову природу корпоративних
прав [напр. 3, с. 14]. Представники третьої концепції пояснюють
специфіку корпоративних відносин та відводять їм окреме місце в
предметі цивільно-правового регулювання поряд з речовими та
зобов’язальними відносинами.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Результати опрацювання наукових джерел щодо особливості
обліку майнових прав відображено в працях таких науковців, як: О.С.
Яворська, В.В. Луць, Р.Б. Сививй, І. Солодченко та ін. Поряд із значним
науковим здобутком, доцільно розширити означене питання в руслі
Цивільного та Податкового кодексу України.
Цілі статті. У правовій сфері отримали розвиток різні форми
власності, підприємницька діяльність, з'явилися нові засоби захисту
прав та інтересів учасників майнового обороту в зв'язку прийняттям
нового цивільного законодавства.
В умовах ринкової економіки прагнення учасників цивільноправових відносин задовольнити свої майнові потреби часто
супроводжується порушенням закону або умов договору, тому
особливу роль в цивільно-правовому регулюванні набуває питання
про юридичних гарантії охорони прав учасників майнового обороту,
що обумовлює необхідність наявності чітко функціонуючого
механізму захисту цивільних прав .
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В умовах сучасного соціально-економічного розвитку одним з
найбільш цікавих та неоднозначних питань є питання юридичної
природи та правового регулювання обороту майнових прав. Питання
оборотоздатності майнових прав неодноразово висвітлювалось у
наукові літературі, але й досі як і питання юридичної природи
майнових прав, викликає дебати в наукових колах.
Мета наукової роботи: дослідити суть майнових прав, визначити
особливості формулювання майнових прав в законодавстві України,
простежити облік майнових права в бухгалтерському обліку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Загальне
визначення майнових прав.
— це права фізичних чи юридичних осіб, які
повязані з майном, відмінні від права власності.
Майнові права в законодавстві України
Звертаючись до теми майнових прав ми відразу натикаємось на
проблему відсутності конкретного визначення в законодавстві. Так
майнові права набувають як досить широкого (ст. 12 ЦК) поняття, так
і досить вужчого.
Майнові права в Цивільному кодексі України

ст. 12 ЦК, термін
«майнове право»
стосується
операцій, які прямо
або побічно
пов’язані з майном,
здатні
задовольнити
майнові потреби
особи

ст. 177 ЦК «Об’єктами
цивільних прав є речі,
зокрема гроші та цінні
папери,
інше
майно,
майнові права, результати
робіт, послуги, результати
інтелектуальної,
творчої
діяльності інформація, а
також інші матеріальні і
нематеріальні блага»

ст. 190 «Майном як
особливим
об’єктом
вважається окрема
річ, сукупність
речей, а також
майнові права та
обов’язки»

Рис. 1. Майнові права в Цивільному кодексі України
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Співвідношення понять «Право власності» і «Майнове право».
Для того, щоб зрозуміти юридичну природу договору купівліпродажу майнових прав, необхідно з’ясувати суть понять «Право
власності» і «Майнове право», а також відмінність між ними.
Право власності – це право особи володіти, користуватися,
розпоряджатися річчю на свій розсуд і в своїх інтересах, право
власника на усунення всіх третіх осіб від протиправного втручання у
сферу його володіння цим майном (ст. 316, 317 Цивільного кодексу
України).
Отже, право власності на річ виникає у особи тільки за наявності
одночасно всіх трьох правомочностей: права володіння, користування
і розпорядження річчю.
Право володіння

Право власності

Право користування
Право розпорядження

Рис. 2. Складові права власності
Право володіння – це юридична можливість фактичного
впливу на річ (наприклад, фактичне тримання речі у себе);
Право користування – це юридична можливість видобування
власником споживчих властивостей речі (наприклад, можливість
користуватися річчю);
Право розпоряджання – право власника визначити фактичну і
юридичну долю речі (наприклад, можливість продати річ).
Таким чином, у разі відсутності хоча б однієї з цих трьох
правомочностей, у особи не виникає право власності.
Наприклад, у особи наявне право володіння і право
користування річчю, але відсутнє право розпорядження, – це типовий
приклад оренди (орендар може проживати в квартирі, користуватися
нею, проте продати він її не взмозі).
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Майнові права – будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від
права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права
власності (права володіння, розпорядження, користування), а також
інші специфічні права (права на провадження діяльності,
використання природних ресурсів тощо) та права вимоги (ст. 3 Закону
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні").
Реалізація майнових прав на прикладі
будівництва
забудовником.
У силу закону, у забудовника до завершення будівництва, здачі
будинку в експлуатацію і державної реєстрації право власності на
будинок виникнути не може (ч. 2 ст. 331 Цивільного кодексу України
– право власності на нерухоме майно виникає з моменту завершення
будівництва, здачі будинку в експлуатацію і державної реєстрації).
Але до моменту завершення будівництва забудовник все ж таки має
певні права на об’єкт. Саме ці права і називаються майновими. Суть
цього майнового права зводиться до того, що забудовник вправі
набути право власності на об’єкт нерухомості після введення будинку
в експлуатацію. Саме ці права забудовник і передає інвестору за
договором купівлі-продажу майнових прав.
Отже, за договором купівлі-продажу майнових прав інвестор
купує право набути у власність об’єкт інвестування після задачі
будинку в експлуатацію.
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Право забудовника продати
майнові права на об’єкти
інвестування закріплено в ч. 2 ст.
656 Цивільного кодексу України

Основні положення про набуття
права власності на нерухоме
майно закріплено в ст. 331
Цивільного кодексу України

Поняття права власності, його
зміст міститься в ст. 316, 317
Цивільного кодексу України

Закон України «»Про оцінку
майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в
Україні

Нормативна база

Рис. 3. Схема інвестування договорів купівлі-продажу майнових
прав
Якими нормативними документами регулюється схема
інвестування через договори купівлі-продажу майнових прав?
Особливі моменти, на які фахівці радять звернути увагу:
1. Такий договір укладається в письмовій формі. Оскільки ч. 2
ст. 656 Цивільного кодексу України передбачає, що до договору
купівлі-продажу майнових прав застосовуються загальні положення
про купівлю-продаж.
2. Перш ніж укладати договір, слід поцікавитися репутацією
забудовника, а також ознайомитися з ліцензіями і дозвільною
документацією на землю і будівництво. Цей момент є вкрай важливим
для інвестора, адже у разі виникнення у забудовника проблем з
землею або відсутності відповідної ліцензії – перспективи інвестора
отримати житло у власність є доволі примарними.
3. Будь-який забудовник зацікавлений у зменшенні своєї
відповідальності за виконання зобов’язань і навпаки, покласти якомога
більше відповідальності на інвестора, – ось до чого прагне більшість.
Саме тому нехтування юридичною допомогою інколи обходиться
інвестору набагато дорожче.
4. Дуже важливо для інвестора зазначити об’єкт інвестування в
договорі. Чітко прописана адреса, будинок, номер квартири,
поверховість, кількість кв.м – ось запорука успіху для інвестора.
5. Істотною умовою такого договору, згідно Цивільного
Кодексу, є ціна. При цьому інвестору необхідно звернути увагу, який
базовий перелік внутрішньо-оздоблюваних робіт забудовник включив
до ціни квартири.
Чим ризикує інвестор, укладаючи договір купівлі-продажу
майнових прав?
1. Найбільший ризик для інвестора – це банкрутство
забудовника.
Банкрутство – це процес, коли майно організації, нездатної
оплатити борги, забирається за рішенням суду і розподіляється між
кредиторами після попередніх сплат, таких як податки і заробітна
плата працівникам організації-банкрута.
2. Перенесення строків завершення будівництва.
Причин затягування може бути безліч. Строки завершення
будівництва можуть переноситись як офіційно (шляхом укладання з
інвестором додаткової угоди), так і неофіційно (без таких угод). В
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будь-якому випадку таке затягування є вкрай невигідним як інвестору
(він змушений нести додаткові витрати: винаймати житло,
виплачувати відсотки за кредитами тощо), так і забудовнику (зазвичай
в договорах купівлі продажу майнових прав передбачені штрафні
санкції для забудовника за несвоєчасне виконання своїх зобов’язань).
Загальні положення обліку права користування майном.
Найперше, що необхідно зазначити це те, що: «Права
користування майном»(рахунок 122) - це рахунок, на якому
показується вартість прав на користування земельною ділянкою,
будівлею, прав на оренду приміщень тощо.
Положення (національні стандарти) оцінки майна повинні
містити визначення понять, у тому числі поняття ринкової вартості,
принципів оцінки, методичних підходів та особливостей проведення
оцінки відповідного майна залежно від мети оцінки, вимоги до змісту
звіту про оцінку майна та порядок його рецензування.
Якщо законами або нормативно-правовими актами Кабінету
Міністрів України, договором на проведення оцінки майна або
ухвалою суду не зазначено вид вартості, який повинен бути
визначений в результаті оцінки, визначається ринкова вартість.
Положення (національні стандарти) оцінки майна є
обов'язковими до виконання суб'єктами оціночної діяльності під час
проведення ними оцінки майна всіх форм власності та в будь-яких
випадках її проведення.
Договір на проведення оцінки майна.
Договір на проведення оцінки майна укладається в письмовій
формі та може бути двостороннім або багатостороннім. Під час
укладання багатостороннього договору крім замовника оцінки
стороною договору може виступати особа-платник, якщо оплату
послуг суб'єкта оціночної діяльності здійснює інша особа, а не
замовник.
Замовниками оцінки майна можуть бути особи, яким зазначене
майно належить на законних підставах або у яких майно перебуває на
законних підставах, а також ті, які замовляють оцінку майна за
дорученням зазначених осіб. Замовники оцінки повинні забезпечити
доступ суб'єкта оціночної діяльності до майна, що підлягає оцінці на
законних підставах, отримання ним необхідної та достовірної
інформації про зазначене майно для проведення його оцінки.
Сторони договору на проведення оцінки майна (замовник,
платник) мають право вільного вибору суб'єкта оціночної діяльності.
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Зазначення майна, що підлягає оцінці
Мета, з якою проводиться оцінка
Вид вартості майна, що підлягає
визначенню
Дата оцінки
Істотні умови
договору на
проведення
оцінки майна

Строк виконання робіт з оцінки майна
Розмір і порядок оплати робіт
Права та обов’язки сторін договору
Умови забезпечення конфіденційності
результатів оцінки, інформації,
використаної під час її виконання
Відповідність сторін за невиконання або
неналежне виконання умов договору
Порядок вирішення спорів, які можуть
виникнути під час проведення оцінки та
прийняття замовником її результатів

Рис. 4. Істотні умови договору на проведення оцінки майна
Звіт про оцінку майна (акт оцінки майна)
Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про
вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна
суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідно
до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо
проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом
керівника суб'єкта оціночної діяльності.
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Зміст звіту про оцінку майна повинен містити розділи, що
розкривають зміст проведених процедур та використаної нормативноправової бази з оцінки майна.
Акт оцінки майна є документом, що містить висновки про
вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна,
здійсненої суб'єктом оціночної діяльності - органом державної влади
або органом місцевого самоврядування самостійно. Якщо
процедурами з оцінки майна для складання акта оцінки майна
передбачене попереднє проведення оцінки майна повністю або
частково суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання,
звіт про оцінку такого майна додається до акта оцінки майна. Акт
оцінки майна підлягає затвердженню керівником органу державної
влади або органу місцевого самоврядування.
Зміст, форма, порядок складання, затвердження та строк дії акта
оцінки майна встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Облік отримання прав користування майном. Загальна схема
Таблиця 1.
Відображення в обліку прав користування майном
№ з/п

Зміст господарський операції

1

2
Сплачено реєстраційний внесок учасника
конкурсу (аукціону)
Сплачено гарантійний внесок (заставу) у
розмірі 10% стартової ціни прав на
користування майном

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Сплачено передавальнику прав на
користування майном після перемоги на
торгах.
Нараховано податковий кредит на вартість
оплачених (і водночас отриманих) прав.
(Проведення одночасне з проведенням 3)
Витрати на придбання прав на користування
майном зараховано до складу капітальних
інвестицій
Витрати на сплату реєстраційного внеску
зараховано до складу капітальних інвестицій
на придбання прав користування майном
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Основні господарські
операції
Д-т
К-т
3
4
377

311

377

311

377

311

641

377

154

377

154

377

Продовження табл. 1
7.

Придбані права на користування майном
зараховано до складу нематеріальних активів

122

154

Протягом усього терміну користування майном
8.

Нараховується амортизація одним з п'яти
методів, вказаних у п. 26 П(С)БО 7, відповідно
до вимог п. 27 П(С)БО 8

23,
91,
92,

133

Після закінчення терміну користування майном:
9.

Списано нематеріальний актив з балансу

133

122

Уступка (переуступка) та передача майнових прав.
Законом передбачена операція з передачі (відчуження) майнових
прав. Після того як власник поступився своїми майновими правами
іншій особі, остання стає їх новим власником. Передача майнових
прав власника оформляється договором.
Оскільки передавати (відчужувати) можна й матеріальні об’єкти,
то в літературі широко використовується термін "уступка
(переуступка) прав", що вживається тільки стосовно нематеріальних
об’єктів.
Відображення в податковому обліку операції з переуступки
майнових прав зазвичай труднощів не викликає. Якщо юридична
особа - суб’єкт права поступається виключними правами іншій
юридичній особі, то це означає, що у продавця прав відбувається
вибуття нематеріального активу, а у покупця на балансі з’являється
нематеріальний актив. ПДВ за договором переуступки нараховується
на загальних підставах за ставкою 20%.
Згідно з ч. 1 ст. 31 Закону про авторське право, майнові права
можуть бути передані не лише повністю, а й частково. Наприклад,
суб’єкт авторського права може переуступити виключне право іншій
особі на відтворення твору і його поширення, залишивши за собою всі
інші виключні права (право на переклад твору, здачу в майновий найм
і комерційний прокат після першого продажу тощо).
Особливість часткової передачі виключних прав полягає в тому,
що якщо при продажу матеріального об’єкта продавець знімає з обліку
об’єкт власності, а покупець - приймає і ставить його на облік, то тут
особа, що переуступає майнове право, не може зняти з обліку
нематеріальний актив, оскільки у нього ще можуть залишатися істотні
виключні права, які зможуть у майбутньому принести платнику
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податків чималий прибуток. Іншими словами, нематеріальний актив
відображається у власника виключних прав доти, доки в нього є хоч
якісь майнові права на об’єкт.
Передача виключних прав у користування
Виключні права можна також передати в за ліцензією.
Ліцензійний договір можна порівняти з орендним договором, оскільки
як орендар не володіє будинком, а просто має право жити в ньому,
отримуючи таке право від господаря, так і ліцензіат дістає право на
користування майновими правами.
Слід підкреслити, що згідно з даним договором здійснюється
передача всього комплексу прав на об'єкт промислової власності, а не
його окремої частини. Оскільки передача прав передбачає зміну особи
патентовласника, дроблення майнових прав на запатентований об'єкт
законодавством не допускається.
Висновки.
— це права фізичних чи юридичних
осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.
Майнові права – будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від
права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права
власності (права володіння, розпорядження, користування), а також
інші специфічні права (права на провадження діяльності,
використання природних ресурсів тощо) та права вимоги (ст. 3 Закону
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні").
За договором купівлі-продажу майнових прав інвестор купує
право набути у власність об’єкт інвестування після задачі будинку в
експлуатацію.
Облік майнових прав ведеться на рахунку 122 за ринковою
(справедливою) вартістю.
Законом передбачена операція з передачі (відчуження) майнових
прав власника. Після того як автор поступився своїми майновими
правами іншій особі, остання стає їх новим власником. Передача
майнових прав оформляється договором.
Основна проблема, яка постає – це неоднозначне визначення
майнових прав в законодавстві, тому перш за все потрібно конкретно
визначити рамки даного поняття. Також полегшило б облік майнових
прав розвиток активного ринку та покращення інформативної бази для
визначення ринкової вартості даного активу.
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ТЕРМІНИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І БУХГАЛТЕРСЬКІ
ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ: РОЗМЕЖУВАННЯ ТА
СПІВВІДНОШЕННЯ
У статті розмежовано поняття ―термін‖ та ―професіоналізм‖ бухгалтерського
обліку. Поставлено проблему неохоплення термінологією бухгалтерського
облікубухгалтерських професіоналізмів попри їх проникнення у наукові тексти.
Акцентовано увагу на необхідності застосування мультидисциплінарного підходу
(лінгвістики та бухгалтерського обліку) у дослідженні облікової термінології.
Ключові слова: бухгалтерський облік, термін, терминологія, професіоналізми

Kozlova M.
TERMS OF ACCOUNTING AND ACCOUNTING
PROFESSIONALISM: DIFFERENTIATION AND RELATIONSHIP
In the article the concepts of accounting terms and professionalisms have been
distinguished. The problem of non-inclusion of professionalisms into accounting
terminology irrespective of their use in the scientific texts has been brought up in the article.
The attention is paid to the necessity of applying the multidisciplinary approach (of
linguistics and accounting) in the research of accounting terminology.
Key words: accounting, terminology, concept, professionalisms
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Козлова М.А.
СРОКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: РАЗГРАНИЧЕНИЕ И СООТНОШЕНИЕ
В статье разграничены понятия "срок" и "профессионализм" бухгалтерского
учета.
Поставлена
проблема
неохвата
терминологией
бухгалтерского
обликубухгалтерських профессионализмов всем их проникновения в научные тексты.
Акцентируется внимание на необходимости применения мультидисциплинарного
подхода (лингвистики и бухгалтерского учета) в исследовании учетной терминологии.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, срок, терминология, профессионализмы

Достовірне пізнання господарських процесів,
ступінь їх розуміння і відображення в бухгалтерському обліку
неможливі без добросовісного cтавлення
до професійної мови і без розвиненої термінології.
Соколов В.Я. [7, с. 15]
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. У професійній
комунікації обліковців, як і спеціалістів інших галузей, основними
одиницями ситуації спілкування є терміни та професіоналізми, які
представляють для лінгвістики наукову цінність. Таким чином, сфера
бухгалтерського обліку дає багатий емпіричний матеріалів для лінгвістів.
Натомість вченими-бухгалтерами, попри констатування наявності та
перерахування основних проблем термінології у бухгалтерському обліку
взагалі не приділяється увага розгляду слів, які виникають у сфері
професійного бухгалтерського спілкування.

Безумовно, питання, пов’язані із гносеологічною функцією
термінів у загальному процесі наукового пізнання, окремі проблеми
вивчення впливу термінології (її впорядкованості, системності) на
розвиток науки бухгалтерський облік вимагають свого подальшого
дослідження. Проте не менш важливим для вдосконалення
термінології
науки бухгалтерський
облік
є
встановлення
співвідношення між обсягами понять «термін» і ―професіоналізм‖,
―спеціальна мова‖ і ―мова професійної комунікації‖, ―спеціальна
лексика‖, ―професійна лексика‖.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. У професійній лексиці професіоналізми займають особливе
місце. Ставлення вчених-лінгвістів до них далеко не однозначне. На
відміну від термінів, професіоналізми мало вивчені, що переважно
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пояснюється труднощами збору емпіричного матеріалу: ці мовні одиниці
характерні для усного мовлення і рідко зустрічаються в письмових
джерелах. Хоча деякі риси професійної лексики виявлені і розглянуті у
роботах термінознавців, статус і місце таких професійних номенів у
мовній системі досі чітко не визначено.
Ряд дослідників категорично висловлюється за вилучення
професіоналізмівз терміносистеми, інші вважають, що вони є всього
лише стилістичними еквівалентами термінів і тому повинні вивчатися
загальної лінгвістикою, а не термінознавством, треті ж дотримуються
прямо протилежної позиції. Враховуючи наявну тенденцію заміни
стандартизованої термінології професіоналізмами, на нашу думку,
доцільним є їх дослідженнясаме термінознавцями з позицій
термінології.
Останні дослідження галузевих термінологій (О.В. Фельде
(Борхвальдт), В.Н. Прохорова, Т.С. Пристайко) свідчать про те, що
термінологічна і професійна лексика поняття однопорядкові, і вони
входять до однієї зони інформаційного простору. Питання
професіоналізмів як особливих одиниць термінологічної номінації
розкривала у монографії Т.С. Пристайко. Вона чітко показала, за яких
підстав відбувається розмежування понять ―професійна лексика‖ і
―термінологічна лексика‖ у різних авторів.Розмежування понять
―спеціальна мова‖ і ―мова професійної комунікації‖, ―термін‖ і
―професіоналізм‖ виступає предметом дослідження Н.І. Безбородько
[1].
Наступна лінія розмежування термінології та професійної
лексики намічена в роботах А.В. Калініної, В.М. Прохорової,
В.М. Сергєєва, Н.К. Гарбовського, І.М. Полякової, B.C. Тєрєхової та
ін; виявляється вона в розмежуванні і наступному протиставленні двох
систем номінації, а саме спеціальної (термінів) і неспеціальної
(професіоналізмів), властивих професійній сфері спілкування.
Спираючись на результати досліджень д. філол. н.
Н.М. Карпухіної [4; 5], вважатимемо, що у сучасній лінгвістиці
існують три точки зору на професіоналізми: перша – ототожнення їх з
термінами, друга-діахронічне розмежування, третя – висунення в
якості параметрів розмежування:
ненормованість вживання
професіоналізмів, обмеженість сфери функціонування в усному
мовленні та наявність емоційно експресивних конотацій.
Що стосується вчених-обліковців, значну увагу проблемам
бухгалтерської термінології приділяє у монографії проф. Ф.Ф. Бутинець
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[2]. Його особливе занепокоєння викликає використання різних
трактувань при читанні звітності: "Існують відмінності між
стандартизованої
бухгалтерською
звітністю,
яка
складається
підприємством для зовнішніх цілей, і звітністю для внутрішнього
користування: відрізняється їх"мова". Інформація, призначена для
зовнішніх користувачів, надається і публікується з використанням
―напівофіційної‖ мови термінів і визначень, створеної професійними
організаціями та органами державної влади. У звітності, призначеної для
внутрішнього користувача, застосовується інша мова, а термінологія, яка
використовується, ―жаргон‖, поняття тощо часто відрізняються від
―офіційної‖ або стандартизованої мови. Бажано узгодити ці дві мови з
метою кращого розуміння та взаємозв’язку обох видів бухгалтерської
звітності‖. Таким чином, професор окреслює проблему протиставлення за
сферами використання термінів та професіоналізмів у бухгалтерському
обліку. До розгляду цієї проблеми приєднується проф. Л.В. Чижевська,
зазначаючи, що―перешкодою у вільному обміні бухгалтерською
інформацією є створення штучного бар’єру між мовою бухгалтерівнауковців та бухгалтерів-практиків. На рівні прагматики вкрай важливо,
щоб досягнення науки стали для бухгалтерів-практиків надбанням
власної думки, а не неперетравленим баластом незрозумілих термінів‖
[8, с. 42].
Цілі статті. Метою статті є розгляд термінів та професіоналізмів
в рамках використання мультидисциплінарного підходу: як з т.з.
бухгалтерського обліку, так і з т.з. лінгвістики.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для дослідження
проблеми співвідношення термінів бухгалтерського обліку та
бухгалтерських професіоналізмів необхідний мультидисциплінарний
підхід, що включає їх розгляд як з точки зору бухгалтерського обліку,
так і з точки лінгвістики, соціології, психології, теорії комунікацій.
Одним з основних способів лінгвістичної репрезентації є знання
будь-якої галузі, в т.ч. і бухгалтерського обліку, є професійна лексика як
результат найбільш ретельного і систематизованого відбору мовного
матеріалу, що відрізняється насиченістю змісту, однозначністю і
економністю формулювання думки.
Таким чином, до спеціальної лексики бухгалтерського обліку
можуть бути віднесені усі лексичні засоби, певним чином пов'язані із
професійною діяльністю бухгалтера. Термін ―професійна лексика‖
використовується як синонім ―спеціальна лексика‖ у застосуванні до
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певної сфери. У такому випадку термінологія виділяється як особлива
частина професійної (спеціальної) лексики.
Загальноприйнято, що спеціальна лексика, крім термінів, включає
і професіоналізми. Сфера професійної діяльності обслуговується
спеціальною мовою – мовою професійної комунікації, в якій
вичленяються кілька мовних страт, залежно від ступеня
кодифікованості та інформаційної змістовності використовуваних
одиниць: термінологія, усна професійна лексика професіоналізми,
професійні жаргонізми, номенклатура [4].
У тому, що і терміни, і професіоналізми входять до складу
спеціальної лексики, полягає їх схожість, але одночасно це створює
труднощі для їх точного розмежування. Особливо складною є спроба
розмежування понять ―професійна лексика‖ і ―термінологія‖. Більше
того, окремі лінгвісти ставлять знак рівності між ними, інші вважають
їх повністю різними, а треті говорять про існування деяких спільних
рис (табл. 1).
Таблиця 1
Спільні та відмінні характерні риситерміну та професіоналізму
Термін
Професіоналізм
є одиницею спеціальної лексики
не є членом термінологічної
є членом термінологічної
системи, проте може набувати
системи
статусу терміну
конвенціональність (свідома домовленість) вжитку
здатність вступати у системні відносини з іншими одиницями
професійної мови,
в тому числі із термінами та професіоналізмами
моносемічність (однозначність) в межах однієї предметної
галузі
(наукової дисципліни; сфери професійної діяльності)
стислість*
має суворо дефінітивне
(означальне) значення у
спеціалізація значення
певній сфері знання
може детермінологізуватися,
обмеженість сфери вжитку
переходячи до
виключно професійним
загальновживаної лексики
спілкуванням
сфера вжитку – письмове та
сфера вжитку – переважно
усне мовлення
усне мовлення
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Продовження табл. 1
відносна незалежність від
висока залежність від
контексту
контексту
точність
стилістична нейтральність
може зберігати і утримувати
експресивна нейтральність,
семи оцінності та експресії
відсутність суб’єктивнооцінних відтініків
відсутність синонімів
можлива синонімія
відповідність правилам і
необов’язкова
нормам мови
систематичність
відсутня
дефінітивність
відсутня
* хоча дана вимога щодо терміну нерідко вступає в протиріччя з
вимогою точності(повноти)
Одним з основних критеріїв диференціації термінів і
професіоналізмів служить властива професіоналізмамненормованість
вживання, часто в зв'язку з наявністю емоційно-експресивних
конотацій, обмеженість сфери вживання усною професійною мовою,
що не носить офіційного характеру. Посилення ступеня однією з
характеристик професіоналізму – експресивності – переводить
спеціальну одиницю до типу ―професійних жаргонізмів‖, вживання
яких буває неприпустимим з точки зору професійної етики.
На відміну від термінів – офіційних наукових найменувань
спеціальних понять, професіоналізми функціонують переважно в усному
мовленні як ―напівофіційні‖ слова, що не мають строго наукового
характеру. Ці слова складають лексичний пласт, який також іноді
називають ―професійним сленгом‖ або ―професійним жаргоном‖. Крім
того,
акроніми
та
абревіатури
можна
також
вважати
професіоналізмами, хоча вони й експресивно нейтральні (ФІФО, ОЗ,
П(С)БО та ін.), оскільки їх значення без розшифровки відомі
представникам бухгалтерського фаху. Професіоналізми спрощують
мовлення, оскільки з термінами та сама фраза часто звучала б громіздко.
До того ж терміни часто мають іншомовне походження, складну вимову,
що теж об’єктивно перешкоджає їх вживанню у діловому розмовному
побуті.
Однак, що особливо важливо для термінології бухгалтерського
обліку, професіоналізми інколи можуть набувати статусу терміну,
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адже, коли ―відсутній термінологічний еквівалент, професіоналізм
претендує на те, щоб зайняти ―смислову нішу‖ і стати терміном [4]‖.
Останнім
часом
спостерігається
тенденція
використання
професіоналізмівв текстах наукового стилю
Використання таких слів у наукових текстах може переслідувати
наступні цілі: ―1) дати назвуоб'єкту, у якого немає офіційного
найменування-терміна, 2) дозволити легше засвоювати інформацію за
рахунок емоційності та образності професійної лексики; 3) дати
можливість краще запам'ятати текст за рахунок стислості
професіоналізмів; 4) уникнути тавтології і зберегти логічність тексту
шляхом заміни професіоналізмами термінів у науковому тексті‖ [6].
Проте, важливо відмітити, що професіоналізми є немовби ―тіньовими‖
позначеннями:
вони
супроводжують
офіційно
закріплені
нормативними документами терміни і тому позбавлені можливості
закріпитися у термінологічній системі конкретної галузі знання.
Сьогодні через недотримання вимог, що висуваються до
термінів, термінології бухгалтерського обліку притаманна низка
недоліків, а саме: багатозначність термінів, їх синонімія, неточність,
відсутність
твердофіксованих
значень,
громіздкість,
незручністьвимови, слабкий зв’язокміж термінами. Проблеми
термінологічного апарату виливаються і у проблеми організації та
ведення бухгалтерського облікуна практиці: ―перекручення у передачі
інформації в бухгалтерському обліку часто пов’язані з невдало або
неправильно використаною термінологією‖[8, с. 40]. Погоджуємося із
проф. Л.В. Чижевською, що ―назріла необхідність з’ясувати основні
недоліки термінологічної системи бухгалтерського обліку з метою
усунення перешкод на шляху до формування якісного обліковоаналітичного середовища‖.
Володіння словником професійного мовленняє важливою
умовою успішної комунікації. Інакше інформація або не буде
сприйнята, або дійде до одержувача у спотвореному вигляді. У
професійному спілкуванні це неприпустимо[6].
Традиційно стратифікація мови професійної комунікації
базується на виділенні термінології як ядра мови науково-професійної
комунікації і околоядерної зони – усної професійної лексики
(професіоналізмів) (рис. 1). Специфіка науки бухгалтерський облік
передбачає використання (і прагнення до вдосконалення) термінології,
закріпленої законодавчо.
Вважаємо,
що
доцільно
поширити
запропоновану
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О.М. Сердобінцевою [6] триаспектну методологічну концепцію
розгляду професіоналізмівяк фактумовної реальності також на терміни
бухгалтерського обліку, які мають розглядатися у наступних розрізах:
1) логічному, де виявляються їх структурно-семантичні відносини; 2)
прагматичному,
де
досліджуються
функціональні
зв'язки
досліджуваного явища; 3) онтологічному, де розглядаються його
генетичні основи. Застосування такої методологічної концепції
надасть можливість найбільш об'єктивного дослідження термінів та
професіоналізмів бухгалтерського обліку.
Спеціальна мова бухгалтерського обліку =
мова професійної бухгалтерської комунікації

Науковопрофесійна
комунікація

професіоналізми
ЯДРО

Практичнопрофесійна
комунікація

законодавчо
закріплена
термінологія
Комунікація майбутніх
спеціалістів у процесі
навчання

Рис. 1. Стратифікація мови професійної комунікації бухгалтерів
Неоднозначне і питання про доцільність і правомірність
введення професіоналізмів викладачами до навчального процесу у
стінах вищого навчального закладу. Професійне знання вимагає
оволодіння відповідною підмовою (у даному випадку економічною),
основу якої складає спеціальна лексика. Навчаючись у ВНЗ, студентмайбутній бухгалтер повинен ―оволодіти мовою спеціальності, оскільки
знання професійної термінології забезпечать повноціннішу професійну
діяльність, ефективні комунікативні зв’язки, а отже, допоможе
випускнику досягти успіху в житті‖[3, с. 173].
Так, О.В. Карпенко вважає неприпустимим«вживання студентами
чи окремими викладачами під час лекцій, практичних занять чи інших
форм організації навчання замість прийнятих в економічній науці
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термінів професійної лексики, слів чи типових висловів, поширених у
професійному середовищі (наприклад: “бухгалтерська проводка” “веде
рахунок”, “маржа”, “сидить на рахунку”, “платіжка”, тощо). Водночас
інколи можливо і навіть, необхідно використовувати на практичних
заняттях саме ті вислови, які висловлюють практики. Так, анкетування
студентів четвертого курсу, показало, що 25 % з опитаних не розуміють
змісту вислову ―формула балансового взаємозв’язку (Зп+Н=В-Зк)‖
[3, с. 173].
Студентам справді буває досить складно пояснювати
розв’язокпроблеми правильними термінами законодавчої бази.
Пояснення із застосуванням професіоналізмів може видаватися
успішніше, але тоді коректність роз’яснень ставиться під сумнів. З
одного боку, викладач облікових дисциплін показує свою (добре якщо
справжню) обізнаність щодо того, як все на практиці, він полегшує
студентам інтеграцію в колектив при влаштуванні на роботу за фахом
і усне професійне спілкування поза стінами навчальної аудиторії, при
цьому бухгалтерський жаргон змішується ще й зі студентським
сленгом. Додаткове вживання студентського жаргону створює ілюзію
взаєморозуміння між педагогом і студентами.
З іншого боку, якщо використовувати професіоналізми, то доцільно
спочатку ввести і пояснити правильне значення терміна. Деякими
студентами, які очікували від викладача ―високого академічного стилю
викладення‖, це навіть може бути сприйнято як прояв неповаги. І все ж
таки, володіння мовою спеціальності безсумнівно має стати
―функціональною предметною компонентою професійної компетентності
майбутніх економістів‖ [3, с. 171].
Висновки.
1. Сьогодні професійна обліково-економічна лексика широко
функціонує в професійному і в непрофесійному спілкуванні,
демонструючи взаємодію із офіційними термінами, з лексикою
спільного вживання поза сферою професійної облікової діяльності, що
визначає високий ступінь життєздатності такої лексики.
2. Термінологія бухгалтерського обліку та бухгалтерські
професіоналізми співвідносяться не як ціле та частина, а як
паралельно існуючі у спеціальній мові пласти.
3. Структурно-семантичний, функціонально-стилістичний и
когнітивний аспекти професійної бухгалтерської лексики мають стати
спільним предметом розгляду вчених-бухгалтерів та лінгвістів.
4. Професійна лексика спрощує спілкування фахівців, але
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оскільки дуже часто вона емоційно забарвлена та утворюється з
порушенням граматичних норм слова або словосполучення, то
вживати її в писемному мовленні слід із обережністю, віддаючи
перевагу загальновживаній термінології та уникаючи професійного
жаргону.
5. Сумнівною
вважаємо
доцільність
використання
професіоналізміву процесі викладанняобліковихдисциплін, допоки не
доведено його дидактико-методичну ефективність та сумісність із
викладацькою етикою.
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Колос И.В., Радионова Н.И.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Раскрыта экономическая сущность внутреннего аудита. Предложена
концептуальная модель внутреннего аудита, которая объединяет иерархическую
корпоративную и личностную сбалансированные системы показателей по шести
взаимосвязанными аспектами деятельности предприятия.
Ключевые слова: концептуальная модель, внутренний аудит, сбалансированная
система показателей.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В останні
роки надзвичайно важливим для більшості українських підприємств з
позиції науковців і практиків є обґрунтування ефективної системи
управління. Проблема вибору і запровадження сучасних концепцій

Колос І.В., Радіонова Н.Й.

238

управління, їх адаптація до теперішніх умов функціонування
вітчизняних суб’єктів господарювання та вдосконалення в період
економічної інтеграції лишатиметься найбільш актуальною у
найближчі роки. Питання обґрунтування елементів цілісної системи
внутрішнього аудиту, створення служби внутрішнього аудиту з
орієнтацією на підвищення ефективності управління підприємством, а
також її включення в систему управління є дискусійними і потребують
вирішення як в середині конкретного підприємства, так і на
державному рівні.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Теоретичні і методологічні основи
внутрішнього аудиту викладено в наукових працях Р. Гініятова,
Н. Дорош, Т. Каковкіної, Т. Каменської, І. Краснової, О. Макеєвої,
В. Пантелєєва, О. Петрик, Дж. Робертсон, К. Редченка, О. Редька,
В. Рудницького, А. Соніна, В. Суйца, А. Шеремета. Питанням
управління підприємством на основі збалансованої системи
показників (Balanced Scorecard – BSC) присвячені праці зарубіжних і
вітчизняних фахівців А. Гершуна, М. Горського, Р.С. Каплана,
П. Нівена, Д. Нортона, К. Рамперсада, В. Савчука, Х. Фрідага,
Д. Хана, П. Хорвата, Х. Хунгенберга, М. Чумаченка, В. Шмідта.
Визнаючи вагомість отриманих наукових результатів, окремі
теоретико-методичні проблеми внутрішнього аудиту залишаються
об’єктом дискусій і потребують подальших досліджень. В
опублікованих працях немає однозначного підходу до визначення
економічної сутності внутрішнього аудиту, недостатньо досліджено
вплив результатів функціонування внутрішнього аудиту на
ефективність діяльності підприємства, а також застосування
ефективного управлінського інструментарію. Цим пояснюється
об’єктивна необхідність удосконалення теоретичного та прикладного
аспектів внутрішнього аудиту на промислових підприємствах.
Цілі статті. Метою пропонованої статті є обґрунтування
концептуальної моделі внутрішнього аудиту на промисловому
підприємстві з виокремленням ієрархічної корпоративної та
особистісної збалансованих систем показників. У процесі досягнення
мети вирішено такі основні завдання: розкрито економічну сутність
внутрішнього аудиту, обґрунтовано складові концептуальної моделі
внутрішнього аудиту на промисловому підприємстві, взаємозв’язки
між ними та інструментарій; виділено економічні передумови
впровадження служби внутрішнього аудиту на промислових
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підприємствах України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В наукових
джерелах внутрішній аудит розглядається з різних точок зору: (1)
система контролю [1, 2, 4, 15]; (2) оцінка діяльності [5, 8, 11, 13 – 15];
(3) окремий вид послуг [9, 12, 13].
Різноманітність поглядів науковців свідчить, з одного боку, про
складність цього питання, і, з іншого – про відсутність системного
підходу до його розв’язання. Вважаємо за доцільне внутрішній аудит
розглядати з позиції процесного, функціонального та структурного
підходів. З позиції процесного підходу необхідно: формулювати цілі і
завдання внутрішнього аудиту на підприємстві; оцінити наявний стан
розвитку підприємства з виявленням проблем; забезпечити
інформаційно-аналітичними даними для обґрунтування й ухвалення
управлінських рішень; організувати контроль за їх реалізацією.
Внутрішній аудит повинен охоплювати функції аналізу, планування,
обліку, контролю, організації, стимулювання, а також регулювання та
координацію зазначених функцій. За структурною ознакою доцільно
виділяти стадії: (1) планування внутрішнього аудиту з орієнтацією на
підвищення ефективності управління підприємством, (2) проведення
аудиторських процедур з формуванням результатів внутрішнього
аудиту, (3) моніторинг реалізації матеріалів внутрішнього аудиту.
Узагальнення підходів науковців виявило наявність різних
трактувань дефініції внутрішній аудит. В межах даного дослідження
виділимо поняття «внутрішній аудит», під яким розуміємо
регламентовану внутрішніми документами упорядковану сукупність
процесів прийняття ефективних рішень і управлінських дій,
здійснюваних представниками спеціального підрозділу і спрямованих
на підвищення ефективності управління підприємством з метою
забезпечення добробуту власників з урахуванням легітимних інтересів
широкого кола зацікавлених сторін. Цим підкреслено, по-перше,
наявність внутрішніх регламентів щодо порядку забезпечення
релевантною інформацією фахівців для досягнення поставлених цілей
раціональними способами, по-друге, забезпечення постійного
підвищення ефективності управління підприємством, по-третє,
забезпечення належного захисту легітимних інтересів власників та
інших зацікавлених сторін у результатах діяльності підприємств.
Рішення про необхідність внутрішнього аудиту приймають
власники і вище керівництво підприємства з урахуванням насамперед
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поділу функцій володіння і управління бізнесом; розміру, масштабу та
структурної розгалуженості підприємства; рівня властивих ризиків на
різних етапах економічної активності підприємства.
Для власників актуальним є питання контролю за станом
функціонування підприємства. У цьому випадку одним з дієвих
інструментів контролю стає внутрішній аудит.
Для менеджерів актуальним є досягнення поставлених цілей і
виконання завдань щодо управління підприємством найбільш
ефективним чином. Успішність цього значно залежить від:
1) своєчасного володіння якісною інформацією для обґрунтування і
ухвалення управлінських рішень; 2) існування ефективної системи
контролю виконання прийнятих рішень.
Внутрішній аудит в межах підприємства значною мірою
залежить від комплексного розгляду цілей, принципів, на яких має
базуватися, функцій, що виконуватимуться. Проведені дослідження
цієї проблеми дали змогу запропонувати концептуальну модель
внутрішнього аудиту на підприємстві (рис. 1), що дозволяє посилити
дієвість системи управління функціонуванням і розвитком
вітчизняного підприємства.
На відміну від збалансованої системи показників, розробленої Р.
Капланом і Д. Нортоном [6, 7], запропоновано виокремлювати
корпоративну збалансовану систему показників за ієрархічними
рівнями (підприємство, центри відповідальності) й особистісну
збалансовану систему показників. Крім цього, обґрунтована
необхідність включення двох аспекти діяльності підприємства –
«інвестори», в тому числі власники і кредитори, і «суспільство». Це
пояснюється, по-перше, зміцненням ролі інвесторів у розвитку
підприємства; по-друге, прагненням підприємств зміцнити статус в
суспільстві й отримати пільги від держави. Акцент на ієрархічності
збалансованої системи показників, пов’язаний насамперед з
можливість стимулювання внеску окремих центрів відповідальності,
управлінського
персоналу
і
працівників
у
ефективність
функціонування підприємства.
Основна мета внутрішнього аудиту на підприємстві полягає у
постійному забезпеченні контролю й оцінюванню діяльності
(підприємства в цілому, структурних підрозділів, виконавців) на
предмет відповідності чинним нормативно-правовим актам,
внутрішнім регламентам, управлінським рішенням та консультуванню
для підтримання ефективного функціонування. Основна мета
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внутрішнього аудиту на підприємстві досягається через вирішення
комплексу взаємопов’язаних часткових цілей за такими аспектами:
1) інвестори (власники і кредитори) – забезпечення впевненості в
досягненні стратегічних і оперативних цілей підприємства,
збереження активів; 2) фінанси – запобігання внутрішніх і зовнішніх
ризиків; 3) клієнти – гарантія якості, високий ступінь довіри
споживачів; 4) бізнес-процеси – забезпечення конкурентних переваг,
ефективна робота команди, підвищення рівня задоволеності
співробітників, дотримання вимог чинного законодавства і внутрішніх
документів та регламентів суспільства; 5) персонал – підвищення
продуктивності праці, вдосконалення компетентності працівників,
вдосконалення можливостей доступу до інформації в межах
компетенції; 6) суспільство – раціональна безпека та надійність
технологічних процесів, зайнятість населення, благодійність та
спонсорство.
До основних принципів внутрішнього аудиту віднесено:
спрямованість системи внутрішнього аудиту на реалізацію
розробленої корпоративної стратегії; гнучкість внутрішнього аудиту;
багатофункціональність внутрішнього аудиту; простота побудови
внутрішнього аудиту; відповідність методів внутрішнього аудиту
специфіці облікової, аналітичної і планової методик, які
використовуються підприємством; забезпечення професіоналізму й
достатньої чисельності внутрішніх аудиторів, ефективне використання
кадрів; економічність внутрішнього аудиту.
До основних груп функцій внутрішнього аудиту запропоновано
віднести: контрольні функції (вивчення, оцінка і моніторинг
адекватності і ефективності системи внутрішнього аудиту; дотримання
чинного законодавства і внутрішніх регламентів; дотримання
нормативних вимог щодо ведення бухгалтерського обліку і складання
звітності; оцінка доцільності управлінських рішень; управлінський
аудит і аудит ефективності; перевірка наявності активів; взаємодія із
зовнішнім
аудитором);
інформаційно-аналітичні
функції
(інформування керівництва про виявлені обставини і тенденції
формування і раціональне використання ресурсів; експертиза
розроблених управлінських рішень; участь в розробці й аналізі
виконання бізнес-планів, кошторисів); методологічні і консультаційні
функції (участь у розробці методології бухгалтерського обліку; участь
в розробці методології нарахування податків і зборів; участь в
розробці й удосконаленні системи управлінської інформації;
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консультування фахівців підприємства в межах компетентностей).
У роботі обґрунтовано методичний підхід до розробки
ієрархічної корпоративної та особистісної збалансованих систем
показників
щодо
оцінки
результативності
функціонування
внутрішнього аудиту, який передбачає послідовне взаємоузгоджене
визначення системи цілей та результатних показників. В основу
формування кількісних і якісних показників у корпоративній
збалансованій системі покладено об’єктивно існуючі взаємозв’язки на
ієрархічних рівнях. Так, наприклад, за аспектом суспільства мета
підприємства – раціональна безпека і надійність технологічних
процесів, зайнятість населення, благодійність та спонсорство.
Показниками результативності, які досягнення яких контролюється
внутрішніми аудиторами, визнано: рівень забруднення навколишнього
середовища (%), кількість наданих робочих місць (осіб), кількість
створених робочих місць для інвалідів (осіб), кількість дитячих та
молодіжних установ, взятих під опіку (одиниці).
В особистісній збалансованій системі показників за аспектом
інвестори визначено особисту мету – досягнення партнерства з
гарантованим майбутнім доходом. Показники результативності:
участь у розподілу прибутків підприємства (%), дивіденд на просту
акцію (грн).
Особиста мета за аспектом суспільства – бути високо цінованим
членом суспільства і корисним для суспільства. Показниками
результативності визнано: тривалість волонтерської роботи за рік
(години), участь у громадських організаціях (одиниці), отримані
державні нагороди та відзнаки (одиниці).
Аналогічним чином аргументована наявність взаємоузгодженої
системи цілей і результативних показників за кожним аспектом в
межах корпоративної й особистісної збалансованих систем показників.
Для кількісної оцінки аспектів ієрархічної корпоративної та
особистісної
збалансованих
систем
показників
розроблено
інформаційні моделі із зазначенням розрахункових формул
результативних показників і джерел отримання інформації (форми
фінансової,
податкової,
статистичної
звітності;
регістрів
бухгалтерського і податкового обліку; первинних документів; даних
оперативних обстежень).
Запропоновано єдиний формат опису показників, що
забезпечить однакове розуміння кожного показника.
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Ринкові умови
Аналіз зовнішнього середовища – Оцінка властивого ризику
Місія підприємства
Моніторинг і
адаптація

Бачення підприємства

Система цілей підприємства і внутрішнього аудиту
Корпоративна стратегія і Стратегія внутрішнього аудиту
Система планів підприємства і внутрішнього аудиту
Інтегрована система управління підприємством і внутрішнього аудиту
Методологія управління
Техніка і технологія управління
Методологія внутрішнього аудиту Техніка і технологія внутрішнього аудиту
Аналіз внутрішнього середовища підприємства –
Виявлення ризику внутрішнього контролю
Інвестори

Фінанси

Ієрархічна корпоративна
збалансована система показників

Клієнти

Персонал

Особистісна
збалансована система показників

Бізнес-процеси

Суспільство

Управлінські рішення
С т уп і н ь ус п і х у в д о с я г н е н н і ц і ле й
Контроль якості діяльності внутрішніх аудиторів

Рис. 1. Концептуальна модель внутрішнього аудиту на
промисловому підприємстві (авторська розробка)
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Структура формату включає: найменування показника; мету;
розрахункову формулу; періодичність і одиницю виміру; джерело
інформації; планове і фактичне значення; відповідального за
інформацію; відхилення, причину виникнення і наслідки; рекомендації
щодо усунення негативного відхилення; відповідального за виконання
показника.
Ефективність роботи служби внутрішнього аудиту підприємства
визначається рівнем виконання поставлених цілей і завдань
спрямованих на досягнення таких результатів: запобігання можливим
порушенням і зловживанням; кількості і якості виявлених порушень;
зменшення вартості зовнішнього аудиту і витрат на інші види
аудиторських робіт.
Апробацію концептуальної моделі внутрішнього аудиту
здійснено на прикладі декількох підприємств легкої промисловості.
Основними економічними передумовами впровадження служби
внутрішнього аудиту в практику діяльності вітчизняних підприємств
визначено: 1) конфлікт інтересів і повноважень менеджерів і
власників; 2) глобалізація ринків капіталів, яка загострює конкурентну
боротьбу за інвестований капітал; 3) збільшення кількості придбання,
злиття та поглинання компаній; 4) вдосконалення та розвиток
інформаційних технологій та їх прикладна адаптація у сфері
виробництва, збуту й управління; 5) виявлення і запобігання
шахрайству і порушенню законодавства всередині підприємства;
6) гарантія якості й взаємовідносини з покупцями і замовниками;
7) розробка системи управлінської звітності підприємства; 8)
посилення контрольної функції в частині достовірності інформації,
дотримання законодавства, збереження активів, ефективності і
результативності діяльності окремих структурних підрозділів.
Висновки.
Проведене дослідження дозволило сформулювати такі основні
висновки та пропозиції:
на сучасному етапі розвитку України існують економічні
передумови до впровадження служби внутрішнього аудиту в
діяльність промислових підприємств;
запропоновано концептуальну модель внутрішнього аудиту,
яка охоплює цільові настанови збереження і підвищення ефективності
управління
підприємством;
методологію,
структуру
та
інструментарій внутрішнього аудиту; корпоративну збалансовану
систему показників за ієрархічними рівнями й особистісну
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збалансовану систему показників з виокремленням шести
взаємопов’язаних аспектів діяльності (інвестори, в тому числі
власники і кредитори, фінанси, клієнти, бізнес-процеси, персонал,
суспільство);
розроблено інформаційні моделі оцінки ієрархічної
корпоративної й особистісної збалансованих систем показників.
У роботі використано базу даних, зібрану авторами в ході
виконання науково-дослідної теми «Проблеми розвитку промислових
підприємств на інноваційних засадах».
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АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА СТАН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
У статті наведено аналіз податкового навантаження в Україні за останні роки,
проведений розрахунок загального показника податкового навантаження та його
значення в розрізі окремих податків та відрахувань. Наводяться шляхи зниження
податкового навантаження в майбутньому для економіки нашої країни.
Ключові слова: динаміка, ефективність, податкове навантаження, платежі.

Konovalova O., Lohvitska I.
ANALYSIS OF THE TAX LOADING AND ITS INFLUENCE ON THE
ECONOMY OF UKRAINE
The article presents analysis of the tax loading in Ukraine for last years, conducted
calculation of general index of the tax loading and its value is in the cut of separate taxes and
withholdings. Explored the ways of decline of the tax loading are in the future for the
economy of our country.
Key words: dynamics, efficiency, tax loading, payments.

Коновалова О.В., Лохвицкая И.А.
АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
В статье приводится анализ налоговой нагрузки в Украине за последние годы,
сделан расчет общего показателя налоговой нагрузки и его значение в разрезе
отдельных налогов и отчислений. Приводятся пути снижения налоговой нагрузки в
будущем для экономики нашей страны.
Ключевые слова: динамика, эффективность, налоговая нагрузка, платежи.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасні
умови господарювання, що характеризуються високим рівнем
інтеграційних та глобалізаційних процесів, підвищенням ступеня
відкритості економік різних країн, підтверджують необхідність
функціонування
ефективної
податкової
системи,
яка
б
характеризувалась високою конкурентоспроможністю та сприяла
формуванню позитивного іміджу країни у світовому економічному
просторі.
Створення ефективної податкової політики є однією з найбільш
ефективних форм управління ринковою економікою, адже податки –
це основне джерело доходів держави. Фіскальний вплив податкової
системи на економіку країни можна оцінити за допомогою показника
податкового навантаження. Аналіз цього показника дасть змогу
провести податкові реформи, виявити сфери надлишкового
податкового тиску та знайти оптимальний рівень податкового
навантаження, який дасть змогу задовольнити потреби соціальноекономічного розвитку.
Регулювання і оптимізація податкового навантаження є вкрай
актуальним питанням для України на сучасному етапі розвитку, адже
показник податкового навантаження є основним критерієм
ефективності системи оподаткування країни. Надмірне податкове
навантаження сприятиме зростанню тінізації економіки, зниженню
економічної активності, відтоку капіталу за кордон, уповільненню
зростання валового внутрішнього продукту. За недостатнього рівня
податкового навантаження державний бюджет недоотримає кошти,
уряд не зможе виконувати свої функції [3].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблема аналізу податкового навантаження є
актуальною і широко висвітлюються у науковій літературі. Проблемі
податкового навантаження та його впливу на соціально-економічні
процеси, що відбуваються в країні, присвятили свої праці такі
вітчизняні та зарубіжні науковці, як: А. Виварєц, О. Амоша,
Л. Кизилова, Ю. Іванов, А. Іванченко, О. Ковалюк, В. Корнус,
Д. Мельник, В. Опарін, В. Сенчуков, О. Шарікова, С. Адоніна,
В. Федосова. Однак, дискусійність багатьох теоретичних положень та
практична значимість результатів аналізу ефективності податкового
навантаження вимагає подальшого вирішення цієї проблеми.
Цілі статті. Головними цілями статті є дослідження та аналіз
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податкового навантаження, визначення його впливу на економіку
України та шляхів зниження в майбутньому.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ефективність
функціонування податкової системи держави, реалізація її фіскальної
та регулюючої функції в повній мірі, безумовно, залежить від
оптимального податкового навантаження на суб’єктів підприємництва.
Важливим фіскальним показником є податкове навантаження,
що характеризує сукупний вплив податків на економіку країни
загалом чи на окремих суб’єктів господарювання, тобто фактично є
показником ефективності податкової політики, який впливає на
наповнення державних доходів, рівень податкових надходжень у
структурі ВВП і, відповідно, частку ВВП на душу населення [4].
Економічний зміст податкового навантаження можна було б
визначити як частку підприємницького доходу, яка вилучається
державою у суб’єкта підприємництва через систему податків та зборів
до бюджетів різного рівня [2].
Зменшення чи збільшення загального податкового навантаження
можна здійснювати регулюванням розміру податкових ставок,
збільшенням чи зменшенням обсягів податкових пільг для певних
суб’єктів господарювання.
Показник податкового навантаження на макрорівні відображає
ефективність податкової політики, тобто, кількісно вимірює сукупний
вплив податкових платежів на джерела їхньої сплати. Основний
недолік цього показника, на думку експертів з аналізу податкових
систем ЄС, у тому, що даний показник не надає інформації щодо
реального економічного виміру оподаткування і навантаження на
окремі сфери економіки та групи платників податків.
Економічній науці відомо кілька підходів до оцінювання рівня
податкового навантаження, а саме:
- як відношення суми податкових надходжень у бюджет до
величини сукупних доходів приватного сектора;
- як різниця між загальною сумою податкових надходжень і
видатками й трансфертами з бюджету на утримання приватного
сектора економіки;
- як частка податкових бюджетних надходжень у ВВП [4].
Визначений рівень податкового навантаження України за 2007 –
2011 рр. за третім методом наведено у табл. 1 [4].
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Таблиця 1
Показники податкового навантаження в Україні за 2007-2011 рр.
Показники
Роки
2007
2008
2009
2010
2011
1.
Податкові 161264,2 227164,8 208073,2 234447,7 334691,9
надходження
до Зведеного
бюджету
України, млн
грн
2. ВВП, млрд.
720,7
948,1
913,3
1094,6
1314
грн
3.
Рівень
22,4
24,0
22,8
21,4
25,5
бюджетного
податкового
навантаження,
%
4.
Власні
76
101,4
103,1
119,3
139,2
доходи
пенсійного
фонду, млрд.
грн
5. Податкове
10,5
10,7
11,3
10,9
10,6
навантаження
на працю, %
6.
Рівень
32,9
34,7
34,1
32,3
36,1
загального
податкового
навантаження,
%
Отже, рівень загального податкового навантаження з 2007 по
2008 рік збільшився на 1,8%. В першу чергу, це пов’язано зі
збільшенням податкових надходжень до Зведеного бюджету на
65900,6 млн грн; податкове навантаження на працю збільшилось на
0,2%. З 2008 по 2010 рік спостерігався спад податкового навантаження
на 2,4% (податкові надходження до Зведеного бюджету зросли на
7282,9 млн грн; податкове навантаження на працю зросло на 0,2%). У
2011 році загальний рівень податкового навантаження дійшов до
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рекордної відмітки – 36,1% (рівень бюджетного податкового
навантаження – 25,5%). Хоча, податкове навантаження на працю,
порівняно з 2010 роком, зменшилось на 0,3%, але збільшення
податкових надходжень до Зведеного бюджету на 100244,2 млн грн
призвело до збільшення рівня загального (бюджетного) податкового
навантаження на 4,1%.
Внесок податків у податкове навантаження свідчить про те, що
податки на працю формують близько 10% цього показника та
здійснюють найбільший податковий тиск. Динаміка формування
податкового навантаження в Україні у 2007-2011 рр. за рахунок різних
видів податкових платежів наведена у табл. 2 [4].
Таблиця 2
Динаміка формування податкового навантаження в Україні у
2007-2011 рр. за рахунок різних видів податкових платежів
Роки
Сере
днє
2007 2008 2009 2010
2011
Показники
значе
ння
А
1
2
3
4
5
6
1. Податок на доходи 4,83 4,84
4,87
4,66
4,58
4,76
фізичних осіб, %
2.
Податок
на 4,77 5,05
3,62
3,69
4,19
4,26
прибуток підприємств,
%
3. ПДВ, %
8,24 9,71
9,26
7,89
9,90
9,00
4. Акцизний податок з 1,26 1,08
1,96
2,17
1,99
1,69
вироблених в Україні
підакцизних
товарів
(продукції), %
5. Акцизний податок з 0,21 0,27
0,40
0,42
0,60
0,38
ввезених на митну
територію
України
підакцизних
товарів
(продукції), %
6. Ввізне мито, %
1,33 1,26
0,69
0,78
0,80
0,97
7. Рентна плата, %
0,00 0,00
0,00
0,00
1,28
0,26
8. Інші податки, %
1,74 1,75
1,97
1,82
2,14
1,88
9. Бюджетне податкове 22,38 23,9 22,78 21,42 25,47 23,20
навантаження, %
6
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10.
Процент 30,52
централізації ВВП у
бюджеті, %
11.
Податкове 10,50
навантаження
на
працю, %
12.
Загальний 32,90
коефіцієнт
податкового
навантаження, %

31,4
1

29,89

Продовження табл. 2
28,73 30,33 30,18

10,7
0

11,30

10,90

10,60

10,80

34,7
0

34,10

32,30

36,10

34,00

Серед інших видів податкових платежів найбільший податковий
тиск здійснює податок на додану вартість (податкове навантаження з
ПДВ за 2011 рік становить 9,90%), потім - податок на доходи фізичних
осіб (4,58%) та податок на прибуток підприємств (4,19%). Найменший
податковий тиск здійснює рентна плата (0,26%).
У рейтингу сприятливості податкових систем Paying Taxes 2012,
підготовленому Світовим банком спільно з Pricewaterhouse Coopers,
Україна посіла 152 місце серед 183 досліджуваних країн [4].
Отримані результати свідчать про низький рівень податкового
навантаження в Україні за цим критерієм. Таким чином, Україна
(31,6%) знаходиться в одній групі з такими країнами як США (26,4%),
Японія (25,8%), Португалія (33,9%), Ірландія (28,4%), Австралія
(31,5%), Турція (31,1%), Казахстан (24%), Литва (34%), Росія (33,8%),
Узбекистан (30,2%). Слід зазначити, що серед цих країн,
зустрічаються як високорозвинуті економіки, так і постсоціалістичні
країни. Науковці пояснюють це високим відсотком тінізації економік
пострадянських країн. Так, за висновками зарубіжних експертів,
Україна належить до країн із найбільш тонізованою економікою.
Рівень її тінізації, за їх оцінками, становить близько 50%. Саме тому,
дана методологія розрахунку податкового тиску не дає достовірних
результатів [7].
Україна віднесена до країн із найбільшою кількістю платежів,
що справляються за рік – за підрахунками їх кількість в цілому
становить 135, з них, 5 - податки на прибутки та доходи, 108 – податки
на працю та 22 – інші платежі. У середньому, в нашій країні на сплату
податків та зборів витрачається 657 годин протягом року.
Європейська бізнес-асоціація заявляє, що українська влада
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чинить надмірний податковий тиск на бізнес: у 2011 році податкові
навантаження збільшилися у частині ВВП до 25%, а у 2013 році
очікується, що частка податкового навантаження зросте до 26%.
Державна податкова служба продовжує неправомірні дії, забороняючи
перенесення збитків минулих років, а також відшкодовуючи ПДВ
тільки після повернення 50-70 % цих сум в якості передоплати
податку на прибуток або купівлі держоблігацій [5].
Уряд, у свою чергу, намагається знизити податкове
навантаження: ставка податку на прибуток з 2012 року становить 21%,
у 2013 складе 19%, а з 2014 року – лише 16%. З 2014 року зменшиться
ставка ПДВ – з 20% до 17%. Скасовано дві третини податків та зборів,
введені «канікули» з податку на прибуток новоствореним
підприємствам з доходом до 3 млн грн і персоналом до 20 чоловік [6].
Висновки. Отже, загострення економічної конкуренції в
Європі, що пов’язане з розширенням ЄС, поставило більшість
європейських країн перед необхідністю реформування своїх
податкових систем, яке відбувалося саме у напрямку зниження
податкового навантаження.
Надмірне і нерівномірне податкове навантаження в країні
призводить до зниження економічної активності та її тінізації. За цих
умов, скорочення податкового навантаження може забезпечити
активізацію інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання і
підвищення ділової активності, що сприятиме зростанню обсягів
податкових надходжень до бюджетів. Крім цього, зниження
податкового навантаження сприятиме зростанню реальних доходів
населення, заощаджень домогосподарств, платоспроможного попиту
населення, що призведе до економічного зростання в країні.
Зниження податкового навантаження можна досягти такими
шляхами: зменшення податкових ставок та збільшення податкових
пільг для суб’єктів господарювання; зменшення видатків бюджету та
державних соціальних фондів; створення сприятливого інвестиційного
клімату.
Зменшення податкових ставок потягне за собою зменшення
податкових надходжень. Якщо ВВП залишиться на тому ж рівні, а
податкові надходження зменшаться, це призведе і до зменшення
податкового навантаження.
Цей же ефект відбувається і при запровадженні податкових пільг
для суб’єктів господарювання, адже вони також призводять до
зменшення податкових надходжень.
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Зменшення видатків бюджету та державних соціальних фондів,
в кінцевому варіанті, призведе до збільшення ВВП. Якщо податкові
надходження залишаться на тому ж рівні, а ВВП збільшиться, це
призведе до зменшення податкового навантаження.
Створення сприятливого інвестиційного клімату збільшить
кількість інвестицій у діяльність суб’єктів господарювання, а отже,
збільшаться масштаби діяльності, збільшаться доходи підприємств.
Зростання доходів, у свою чергу, призведе до збільшення ВВП, і
зменшення податкового навантаження.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Банківська система
України є однією з найбільш динамічно прогресуючих сфер
вітчизняної економіки. Конкуренція на ринку банківських послуг
стала надзвичайно високою, особливо з приходом на нього великих
закордонних банків. Даний фактор разом зі швидкими змінами
конкурентного середовища, високими темпами НТП вимагають від
банків проведення якісних змін у системі стратегічного планування, і
зокрема у методології побудови маркетингової стратегії як засобу
вирішення проблеми визначення майбутнього розвитку банку і його
успішного конкурування на ринку.
Наразі, важливість управління стратегічним розвитком і
розробки маркетингової стратегій зокрема особливо зростає в умовах
нестабільності політичної та економічної ситуації в країні та у цілому
в світі, оскільки лише засоби стратегічного характеру можуть
забезпечити банку фінансову стабільність в даних умовах.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемою формування маркетингової стратегії і змістом
базових засад та підходів щодо її формування займались багато
відомих дослідників, такі зокрема, як О. Барановський, А. Чандлер,
М. Маскон, М. Хедоурі, Ф. Альберт, І. Ансофф, М. Мак-Дональд,
А. Томпсон, А. Стрікленд, Р. Райт, М. Портер, П. Друкер. Активно
досліджували дану проблему вітчизняні та російські вчені
Р. Фатхутдінов, Е. Коротков, М. Круглов, О. Юданов, О. Добренькова,
В. Оберемчук, В. Пастухова, А. Наливайко, В. Міщенко, І. Смолін,
Ф. Шпиг, О. Кириченко, Н. Версаль, С. Козьменко. В той же час,
проблемам та особливостям формування маркетингової стратегій саме
в банках в контексті забезпечення фінансової стабільності
приділяється недостатньо уваги.
Цілі статті. Метою даної статті є дослідження банківського
сектора економіки України та причин погіршення фінансового стану
банків, узагальнення існуючих маркетингових підходів щодо
формування стратегії забезпечення фінансової стабільності банку,
обґрунтування доцільності використання маркетингових підходів
щодо забезпечення фінансової стабільності банку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Отже, за даними
Національного банку України, станом на 01.01.2013 р. в Україні
зареєстровано 176 банків проти 198 в аналогічному періоді 2012 р. [4].
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В свою чергу, банки з іноземним капіталом в Україні на даний час
представлені 53 установами, 22 з яких є фінансовими структурами зі
100 %-м іноземним капіталом, що підтверджує статистична
інформація НБУ (рис. 1).
Отже, протягом 2012 року з Державного реєстру банків було
виключено 26 банківських установ.

Рис. 1 . Динаміка кількості банківських установ у 2008-2013 рр.
[4]
Це найбільший показник протягом останніх 2007-2012 рр., а
саме, у 2007 р. було виключено 1 банк, 2008 р. – 7 банків, 2009 р. –
6 банків, 2010 р. – 6 банків та 2011 р. – не було виключено жодної
банківської установи.
Отже, сучасний стан розвитку вітчизняної банківської системи
характеризується постійними трансформаційними процесами, такими
як загострення конкурентної боротьби та зниження ефективності
банківської діяльності та системи управління, і як наслідок – зниження
фінансової стабільності банківської системи.
Слід зазначити, що успішний розвиток економіки впродовж
2000-2006 рр. сприяв адекватному розвитку банківської системи
України та значному зростанню її активів за рахунок підвищення
обсягів кредитних операцій, темпи приросту яких часто випереджали
темпи економічного зростання, що пояснюється недостатньою
насиченістю ринку банківських послуг. Так, станом на 01.01.2013 р.
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обсяг загальних активів (не скоригованих на резерви під активні
операції) банківської системи становить 1 267 892,00 млн грн проти
1211 540,00 млн грн станом на 01.01.2012 р., незначне зростання яких
відбулося за рахунок кореспондентських рахунків, що відкриті в
інших банках. Що стосується показника наданих кредитів, за рахунок
якого в попередніх періодах відбувалося збільшення активів, він
зменшився порівняно з 01.01.2012 р. з 825 320,00 млн грн та склав
станом на 01.01.2013 р. 815 327,00 млн грн
Наразі можна констатувати, що намічена тенденція свідчить про
значний спад виробництва, зниження рівня ділової активності,
зайнятості населення та інвестування, наявність системної проблеми
неефективного регулювання економіки в тому числі й банківського
сектора з боку держави та зниження суспільної довіри споживачів
банківських послуг до банківської системи України.
Отже, на сьогоднішній день наявність дієвої маркетингової
стратегії дозволить банку успішно протистояти кризовим явищам, а
саме, по-перше, повернути довіру клієнтів до банків, а, отже, і
збільшити мобілізацію ресурсів банками; по-друге, збільшити рівень
кредитування (особливо довгострокового, адже короткострокові
кредити займають близько двох третин кредитного портфелю
українських банків); по-третє, підвищити рівень розрахунків між
клієнтами, що призведе до виконання поставлених перед ним завдання
та цілі. Сьогодні динамічний розвиток вітчизняного ринку банківських
послуг, посилення конкурентної боротьби за клієнтів і окремі
сегменти ринку, спричиненої кризовими явищами в економіці,
збільшення універсалізації банківських установ і підвищення
значущості якості банківського обслуговування вимагає від банків
застосування нових підходів до організації власної діяльності, зокрема
освоювання нових прийомів маркетингу в банківській сфері щодо
просування своїх послуг.
Потрібно зауважити, що основним фактором, який сьогодні
сприяє необхідності удосконалення маркетингової стратегії банку є
активний розвиток вітчизняного роздрібного банківського бізнесу в
останні роки.
Необхідність удосконалення маркетингової стратегії банку у
цьому споживчому сегменті підтверджується і досвідом іноземних
банківських установ, для яких обслуговування фізичних осіб
залишається пріоритетним напрямом їх діяльності, а якість сервісу
перетворюється у вирішальну перевагу конкурентної боротьби. Адже,
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на відміну від корпоративного бізнесу, який базується на порівняно
меншій кількості клієнтів – підприємств і корпорацій, що вже давно
розподілені між банківськими установами, займаючись освоюванням
роздрібного сегмента, банки змушені якісно обслуговувати тисячі, а
іноді навіть мільйони не схожих один на одного споживачів.
Для підтвердження наведеної інформації в табл. 1. подані дані
стосовно кількості клієнтів, що обслуговуються в окремих вітчизняних
банках.
Отже, згідно поданих даних (див. табл.1), у банківських установ
виникає закономірна потреба у впровадженні нових маркетингових
підходів до побудови ефективних відносин з клієнтами – переважно
фізичними особами.
Таблиця 1
Кількість клієнтів, що обслуговуються у вітчизняних банках
на 01.01.2013 року [5, 6, 7, 8, 9]
Корпоративні
Приватні
Індивідуальні
клієнти
підприємці
Назва банку
клієнти
(юридичні
(юридичні
(фізичні особи)
особи)
особи)
АТ КБ
2 600 000
224 000
330 000
«Приватбанк»
АТ «Райффайзен
2 370 000
216 000
14 000
банк Аваль»
АТ «Укрсоцбанк»
2 355 000
205 000
11 000
АТ «Ощадбанк»
2 400 000
230 000
9 000
АТ «УкрСиббанк»
2 500 000
220 000
17 000
Отже, згідно з поданими даними, у банківських установ виникає
закономірна потреба у впровадженні нових маркетингових підходів до
побудови ефективних відносин з клієнтами – переважно фізичними
особами.
Як вже зазначалось, постійні трансформаційні процеси в
банківській системі України, а саме, збільшення іноземного капіталу у
статутному капіталі банків також створюють значні ризики та
призводять до зменшення їх фінансової стабільності, а саме [1, 2]:
- ризик того, що при погіршенні економічної ситуації в Україні
виникне загроза відтоку капіталу за кордон, що призведе до
поглиблення кризи в національній економіці;
- ризик, що вітчизняні банки не витримають конкуренції з боку
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іноземних;
- ризик втрати самостійності банківської системи України і, як
наслідок, втрати самостійності у грошово-кредитній сфері державою;
- ризик виникнення структурних диспропорцій в економіці
внаслідок того, що іноземні банки будуть кредитувати лише найбільш
дохідні сектори економіки.
- ризик «залежного розвитку» та загострення через це всього
комплексу економічних, соціальних та політичних проблем.
Формальні і неформальні критерії та цілі діяльності банків з
іноземним капіталом не обов’язково збігаються з національними
цілями соціально-економічного розвитку.
Отже, структурна відсталість та інституційна слабкість
економіки України робить можливість такого деформованого розвитку
досить реальною.
У сучасних умовах, для забезпечення ефективної роботи зі
споживчим ринком вітчизняним банкам необхідно удосконалювати
існуючі маркетингові підходи щодо формування стратегії
забезпечення фінансової стабільності банку (табл. 2).
Важливо підкреслити, що хоча в даний час процес емпіричного
підтвердження ефективності маркетингової стратегії банку є достатньо
ускладненим, для банківських послуг, які відрізняються високим
ступенем залучення клієнтів до процесу споживання, тривалістю в часі
та спрямованістю споживачів на встановлення відносин з фінансовим
посередником - банком, необхідність використання маркетингових
підходів та формування ефективної маркетингової стратегії розвитку
банку очевидна.
Таблиця 2
Маркетингові підходи до забезпечення фінансової стабільності банку
Назва маркетингового
Сутність маркетингового підходу
підходу
Service System Model
складається з елементів навколишнього
(К. Гренроосом) оточення (колл – центри банків, сайти
система обслуговування
банків, безкоштовні лінії довіри банків
клієнтів банку
тощо)
Підхід
залучення до елементу «people», який
І. Лопатинського –
входить до класичного комплексу
розширення елементів
маркетингу, таке доповнення як персонал
маркетингу
банку
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Підхід
О. Христофорова –
комплекс маркетингу
«8Р-парадигми»

Підхід О. Тєлєтова

Продовження табл. 2
до загальновідомих елементів додаються:
«people» (особи, залучені в процес надання
послуги – персонал банку), «physical
evidence» (середовище надання банківської
послуги), «partnerships» (довгострокові
відносини між клієнтом і банком),
«process» (процедури, механізми й
послідовності дій, які забезпечують
надання банківської послуги)
включення елемента «partner» до
комплексу маркетингу, що концентрує
основну увагу на сполученні товар/послуги
і використовує «4Р» для управління
попитом і спрощення процедури обміну

Отже, головна ідея маркетингової стратегії банку полягає у тому,
що маркетингові підходи спрямовуються не на сукупне рішення, а на
відносини (комунікації) зі споживачем банківських продуктів та
послуг.
Таким чином, в умовах високої конкуренції на банківському
ринку, яка постійно загострюється через недовіру клієнтів до
банківського сектора та зменшення клієнтської бази банків, що
призвело до погіршення фінансового стану банківської системи,
споживачі є основою функціонування будь-якого банку та від
ефективності відносин з ними залежить фінансова стабільність не
тільки самої банківської установи, але і тих, хто співпрацює з нею, хто
входить в дану систему маркетингової взаємодії.
Висновки.
Сьогодні,
саме
від
клієнтів
залежить
результативність діяльності банків та їх фінансова стабільність, тобто
споживачі стають основними джерелами створення вартості, а їх вибір
перетворюється на дуже цінну інвестицію, що визначає вартість і
ефективність банківської установи. На думку керівників світових
фондових бірж, банків, компаній з управління активами, брокерських
фірм і контролюючих органів, для освоєння перспективних
можливостей зростання банкам потрібні глибші зв’язки з клієнтами,
створення диференційованих продуктів і чіткіша концентрація на
інноваціях. Наразі, зазначені чинники є найважливішими джерелами
конкурентних переваг на шляху повернення довіри споживачів до
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будь якого банку за для забезпечення фінансової стабільності
банківської системи в цілому.
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НАПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД ИХ РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрена суть и значение финансового состояния и финансовой
устойчивости предприятия для обеспечения его развития в посткризисный период
функционирования, предложены основные пути укрепления финансового состояния
аграрных предприятий.
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовый кризис, финансовая
устойчивость, платежеспособность, развитие.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Післякризовий період в економіці України створює для підприємств
нові, більш конкурентні умови господарювання. До цих умов треба
пристосовуватись, адаптувати усі системи підприємства, перетворити
їх так, щоб суб’єкт господарювання ефективно функціонував і
розвивався. Сільське господарства сьогодні перебуває у стані
невизначеності. З одного боку, завдяки природнім і кліматичним
умовам демонструються високі показники урожайності, створено
гнучку систему оподаткування, впроваджуються державні програми
дотацій і підтримки галузі. Проте, з іншого – через недосконалий
алгоритм виконання запланованих програм, неузгодженість дій
профільних органів виконавчої влади, відсутність діючого ринкового
механізму збуту продукції, ручне управління ціноутворенням в галузі,
засилля трейдерів і посередників зводить позитивні показники
нанівець.
Основною ж проблемою на мікрорівні залишається відсутність
якісних управлінських рішень у сфері виробництва, збуту, фінансів,
263

інвестицій. Керівництву підприємства необхідні не тільки теоретичні
знання, але і ґрунтовні навички практичних розрахунків з вмінням
поєднувати логічну послідовність господарських подій з фінансовими
відносинами, саме через фінансові розрахунки і прогноз різноманітних
економічних ситуацій. Одним із найактуальніших завдань на рівні
підприємства залишається зміцнення його фінансового стану шляхом
правильної оцінки і своєчасного прийняття необхідних комплексних
рішень.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад
оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств внесли вчені-економісти:
Л.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, В.М. Івахненко, Л.А. Лахтіонова, Є.В. Мних,
А.М. Поддєрьогін, В.В. Сопко, О.О. Терещенко, С.І. Шкарабан та ін. Вчені
аналізують вплив екзогенних та ендогенних факторів на фінансовий стан
підприємства, визначають причини кризового стану, однак проблемі
покращання фінансового стану підприємства та пошуку шляхів
перспективного розвитку аграрних підприємств приділяється недостатньо
уваги.
Цілі статті. Мета статті полягає у визначенні сутності
фінансового стану й фінансової стійкості підприємства та
обґрунтуванні необхідності їх систематичної оцінки, пошуку шляхів
зміцнення фінансового стану аграрних підприємств у посткризовий
період їх розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Фінансовий стан
підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії
всіх елементів системи фінансових відносин підприємства,
визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і
характеризується системою показників, що відображають наявність,
розміщення і використання фінансових ресурсів. За умов переходу
економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав
підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності, значно зростає
роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств,
оцінки їх ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та
пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.
Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка
фінансового стану підприємств та виникнення різноманітних форм
власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати
потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) суб’єкта
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господарювання, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й
об’єктивного аналізу фінансового стану підприємства.
Для
успішного
і
прибуткового
функціонування
сільськогосподарських підприємств недостатньо лише успішно вийти
на ринок, знайти покупців, інвестувати фінансові ресурси. Потрібно
забезпечити високий рівень менеджменту, оборотність вкладеного
капіталу та безперервний циклічний рух грошових коштів. Для цього
достатньо поряд із веденням звичайної бухгалтерської та фінансової
звітності проводити фаховий аналіз фінансового стану підприємства
на даному етапі функціонування. Переважна більшість керівників при
веденні господарської діяльності не проводять таких досліджень, а
користуються власними знаннями та покладаються на сприятливу
кон’юнктуру ринку.
Пріоритетного значення аналіз фінансового стану набуває за
ринкових відносин, оскільки попередньо проведена оцінка діяльності
підприємства відповідно до запитів керівництва, зокрема, надає
можливість сформувати оптимальну структуру засобів підприємства,
визначити найбільш раціональні шляхи використання ресурсів,
забезпечити наявність на поточному рахунку підприємства мінімально
необхідної суми грошових коштів для погашення поточних
зобов’язань, розробити комплекс заходів з попередження чи
недопущення виникнення збитків тощо.
Метою оцінки фінансового стану аграрного підприємства є
пошук резервів підвищення рентабельності сільськогосподарського
виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи
стабільної роботи підприємства, його економічного розвитку і
виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими
установами.
Фінансовий стан аграрного підприємства визначають за такими
елементами:
прибутковістю роботи підприємства;
оптимальністю розподілу прибутку, що залишився у
розпорядженні підприємства після сплати податків і обов’язкових
платежів;
наявністю власних фінансових ресурсів не лише мінімально
потрібного рівня для організації виробничого процесу і процесу
реалізації продукції;
раціональним розміщенням основних і обігових фондів;
платоспроможністю та ліквідністю [2].
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Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно
оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик
аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів
діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці
– за ряд періодів, дасть змогу визначити «больові точки» у фінансовій
діяльності та способи більш ефективного використання фінансових
ресурсів, їх раціонального розміщення.
Слід зазначити, що більшість підприємств здійснюють аналіз
фінансового стану з метою оцінки фінансової стійкості, ліквідності та
платоспроможності. Лише незначна кількість підприємств за його
допомогою оцінюють перспективи розвитку підприємства в
майбутньому. Систематична оцінка фінансового стану підприємства,
його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідна
ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його
прибутку багато в чому залежить від його платоспроможності.
У підприємства, що має низький рівень фінансової стійкості,
спостерігається спад ділової активності, рентабельності й віддачі
наявних активів. Фінансова стійкість тісно пов’язана з
кредитоспроможністю, яка характеризується тим, наскільки сумлінно
(тобто в повному обсязі та у встановлений строк) підприємство
розраховується з раніше одержаними кредитами, наскільки
виявляється його здатність за необхідності мобілізувати грошові
засоби з різних джерел на прийнятних умовах тощо. Однак
найістотніше, чим визначається кредитоспроможність, — це поточний
фінансовий стан підприємства, а також прогнозовані перспективи його
зміни і в який бік [1, с. 30].
Однак, ефективність використання ресурсів і підвищення рівня
економічної стійкості аграрних підприємства в сучасних економічних
умовах значною мірою залежить від наявності, використання й
вдосконалення економічного потенціалу підприємства. Однією з
особливостей нестійкого функціонування сучасних підприємств
аграрної сфери є кількісна, якісна та структурна недосконалість
економічного потенціалу господарюючих суб’єктів, що зумовлена
великими втратами ресурсів у здійсненні реформ і складним
фінансовим
становищем
сільськогосподарських
підприємств.
Використання й вдосконалення економічного потенціалу до
необхідного рівня повинно надавати можливість підприємству для
ефективного застосування своїх ресурсів, а значить сприяти
поглинанню зовнішніх й внутрішніх дестабілізуючих факторів, що є
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свідченням стійкості функціонування [4, с. 133].
Фінансова стійкість вітчизняних аграрних підприємств
характеризує фінансову стабільність держави загалом. Адже
агропромисловий комплекс займає значне місце у народному
господарстві України, що робить за необхідне забезпечити фінансову
стійкість сільськогосподарських підприємств. Поняття фінансової
стійкості можна визначити як такий стан і ступінь використання
фінансових ресурсів на підприємстві, при якому воно може вільно
розпоряджатися своїми грошовими коштами, може забезпечити
безперебійний процес виробництва та реалізації продукції та здатне
покрити витрати на розширення та оновлення виробництва.
За минулі роки у функціонуванні підприємств аграрного сектора
економіки помітні певні успіхи, але ці покращення нестабільні і
потребують постійної підтримки держави. Тому сьогодні потребує
негайного
вирішення проблема
врегулювання
українського
законодавства, формування сприятливого законодавчого клімату в
державі, адже стабільність функціонування аграрного сектора,
насамперед, залежить від нормативно-правової бази, яка б
забезпечувала сталий розвиток цієї галузі.
Виходячи із проблеми покращення законодавчої бази для
стабільної роботи аграрних підприємств, аграрна політика має бути
спрямована на розробку комплексних і системних законодавчих актів,
які б змогли підвищити ефективність сільського господарства в
цілому. Державі треба звернути увагу здебільшого на покращення
умов розвитку приватного господарювання, запровадити та чітко
визначити умови ринкового механізму, який би регулював відносини
між селянами, власниками та суб’єктами господарювання, шляхом
оренди майна та земельних ділянок.
Ще однією з головних проблем покращення сучасного
фінансового стану сільгосппідприємств є несприятлива система їх
оподаткування. У минулому в Україні тривалий час не існувало
стабільної системи оподаткування та паритету цін на аграрну
продукцію, що також призвело до таких негативних наслідків для
підприємств аграрного сектора, як збільшення заборгованості до
бюджету та зменшення прибутковості.
Першочерговим заходом у покращанні фінансового стану
аграрних підприємств на сучасному етапі розвитку є пошук
оптимального співвідношення власного і позикового капіталу, яке б
забезпечило мінімальний фінансовий ризик за максимальної
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рентабельності
власного
капіталу.
Оптимізація
ліквідності
підприємства реалізується за допомогою оперативного механізму
фінансової стабілізації – системи заходів, спрямованих, з одного боку,
на зменшення фінансових зобов’язань, а з іншого, на збільшення
грошових активів, що забезпечують ці зобов’язання. Фінансові
зобов’язання підприємство може зменшити за рахунок: зменшення
суми постійних витрат (зокрема витрат на утримання управлінського
персоналу); зменшення рівня умовно-змінних витрат; продовження
строків кредиторської заборгованості за товарними операціями;
відтермінуванням виплат дивідендів та відсотків. Збільшити суму
грошових активів можна за рахунок: рефінансування дебіторської
заборгованості (шляхом факторингу, врахування та дисконтування
векселів, форфейтингу, примусового стягнення); прискорення
оборотності дебіторської заборгованості (шляхом скорочення термінів
надання комерційного кредиту); оптимізація запасів товарноматеріальних цінностей (шляхом встановлення нормативів товарних
запасів методом техніко-економічних розрахунків); скорочення
розмірів страхових, гарантійних та сезонних запасів на період
перебування підприємства у фінансовій кризі [4, с. 133].
Покращенню фінансового стану підприємств сприятиме
зменшення питомої ваги постійних витрат у собівартості продукції.
Треба сказати, що скорочення витрат – дієвий інструмент стабілізації
фінансового стану підприємства, оскільки сприяє підвищенню
рентабельності продажів і надходженню коштів. У рамках цього
потрібно використовувати нормування всіх статей витрат, контроль
виконання встановлених нормативів та контроль всіх видів
альтернативних витрат (таких як використання Інтернету, телефонного
зв’язку, оргтехніки в особистих цілях і інші витрати, яких можна
уникнути) [3, с. 71].
В умовах конкурентного середовища актуальності набуває
оптимізація збутової політики сільськогосподарських підприємств.
Для оптимізації обсягів дебіторської заборгованості потрібно вибрати
найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із
споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, за фактом
відвантаження продукції) [5, с. 134].
Незважаючи на значні обсяги дебіторської заборгованості, на
нашу думку, доцільним є надання відстрочки платежу споживачам,
адже за рахунок цього збільшується обсяг реалізації, а разом з тим і
прибуток (для стимулювання збуту в умовах високої конкуренції). З
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іншого боку, в цьому випадку є ризик виникнення додаткових витрат
по залученню короткострокових банківських кредитів для компенсації
дебіторської заборгованості.
Важливим напрямом зміцнення фінансового стану є його
прогнозування, оскільки, щоб грамотно керувати виробництвом,
активно впливати на формування показників господарської і
фінансової діяльності, необхідно постійно використовувати дані про
його стан, а також зміни, які в ньому відбуваються. Фінансовий стан
підприємства не може бути стійким, якщо воно не отримує прибутку у
розмірах, що забезпечують необхідний приріст фінансових ресурсів,
спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази підприємства та
їх соціальної сфери.
Основним напрямом забезпечення досягнення точки фінансової
рівноваги підприємством є скорочення обсягу споживання фінансових
ресурсів. Неефективність використання фінансових ресурсів
призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок,
до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації
продукції; до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності
підприємства, до загрози економічних санкцій. Як наслідок, маємо
результат, що майже кожне друге підприємство у галузі сільського
господарства збиткове і причини цього явища різні. Проте попередити
такі негативні наслідки можна. Для цього потрібно систематично й
глибоко оцінювати фінансовий стан підприємства з використанням
різних методів та прийомів аналізу.
Таким чином, підсумовуючи сказане, можна виділити основні
напрямки покращення фінансового стану вітчизняних підприємств:
- зниження собівартості продукції (робіт, послуг);
- пошук оптимального співвідношення власного і позикового
капіталу, яке забезпечує рентабельність власного капіталу;
- підвищення ефективності управління грошовими потоками
підприємства;
- оптимізація збутової політики, розширення ринків збуту;
- збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку
підприємства.
Перелік заходів із покращення фінансового стану є
індивідуальним для кожного з підприємств та залежить від сфери
господарювання, видів продукції, кон’юнктури ринку, регіональної
інфраструктури, системи управління підприємством, структури витрат
на виробництво та управління, техніко-технологічних особливостей та
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інших факторів.
Висновки. Проведені дослідження дозволили зробити певні
висновки щодо основних напрямків покращання фінансового стану
аграрних підприємств та формування їх фінансової стійкості, а саме:
удосконалення інформаційного та методичного забезпечення
фінансового стану підприємств; розробка методичного забезпечення
процесу
прогнозування
фінансового
стану
підприємств;
удосконалення структури аналізу стану підприємства, залежно від
мети та змісту роботи на кожному етапі; опрацювання методики форм
фінансової звітності, що дозволить підвищити її аналітичні
можливості та реальність оцінки майна; розробка методики
комплексної бальної оцінки фінансового стану підприємства, яка б
дозволила проаналізувати стан підприємства за оптимальною
сукупністю фінансових показників та коефіцієнтів; удосконалення
теоретичних засад формування та реалізації інформаційної системи
підприємства.
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У даній статті обґрунтовано необхідність вивчення особливостей земельних
відносин, узагальнено теоретико-методологічні аспекти формування земельних
відносин, що приведуть до сталого розвитку та відтворювальних процесів у
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Ключові слова: земельні відносини, об’єкт та суб’єкт, власність, суспільство.

Krysak A.
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OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
This article substantiates why it is necessary to observe the characteristics of land
relations, summarized the theoretical and methodological aspects of land relations that will
lead to sustainable development and reproductive processes in nature.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В данной статье обоснована необходимость изучения особенностей земельных
отношений, обобщенно теоретико-методологические аспекты формирования
земельных отношений, которые приведут к устойчивому развитию и
воспроизводственных процессов в природопользовании.
Ключевые слова: земельные отношения, объект и субъект, собственность,
общество.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Системні
зміни, що відбуваються у сучасному суспільстві впливають не лише на
людину, її потреби та можливості, але і на навколишнє природне
середовище. В умовах ринкової економіки земельні відносини через
багатогранну призму земельних ресурсів потребують трансформації у
якісно нові взаємо узгоджені форми ринкового землекористування, так
Крисак А.І.

271

як сьогоднішні потреби суспільства все більше залучають їх до
економічної сфери, разом з тим, не зменшуючи ролі екологізації
виробництва та раціонального використання земель. Перехід України
до сталого розвитку зумовлює накопичення знань щодо земельних
відносин та наукового обґрунтування їх особливостей та сприйняття у
суспільстві.
Аналіз
останніх
досліджень, у
яких започатковано
вирішення проблеми. Проблемі вивчення регулювання земельних
відносин приділяли увагу ряд вчених, таких як Д. Бабміндра,
В. Будзяк, Б. Данилишин, А. Лисецький, А. Мартин, В. Міщенко,
М. Хвесик, М. Федоров, та ін. Особливий наголос у їхніх працях
робиться на необхідності формування ринку земель, що залишає поза
увагою цілий ряд соціальних, екологічних та економічних проблем
перерозподілу земельної власності в умовах сталого розвитку.
Цілі статті. Вивчити характерні особливості земельних
відносин, узагальнити теоретико-методологічні аспекти формування
ринкових земельних відносин, що приведуть до сталого розвитку та
відтворювальних процесів у природокористуванні.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вивчаючи
питання утвердження та регулювання нових земельних відносин в
умовах сталого розвитку перш за все необхідно визначити об’єкти,
суб’єкти,
характеристику земельних відносин, а також в
цивілізаційному вимірі дослідити економічні напрями, концепції та
течії, які розглядали земельні відносини під різним кутом огляду, як в
класичній, так і в сучасній економічній науці.
Земельні відносини – наука про суспільні відносини у межах
господарської діяльності вважав М. Туган-Барановський [1].
Земельні відносини розглядали через призму народного
господарства (В. Рошер) і господарської діяльності (П. Струве), при
цьому Струве розглядав господарство як суб’єктивну єдність
національної економічної діяльності або господарювання.
Земельні відносини – це наука, що вивчає відносини між
людьми і оточуючим їх навколишнім середовищем стверджував
Чемберлен [1].
Першу наукову концепцію теорії трудової вартості розробив
А. Сміт. У цій теорії земельні відносини є природною ціною й тим
центром, навколо якого коливаються, до якого тяжіють ринкові ціни
[2, 63].
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Суспільно необхідні умови земельних відносин визначаються не
лише середніми суспільними умовами виробництва, а й тим, наскільки
відповідає вся сукупність суспільної праці, витраченої на виробництво
всієї маси товарів даного виду, величині суспільної потреби в них,
тобто структура витрат повинна відповідати структурі суспільних
потреб.
Концепцію граничної корисності та попиту й пропозиції
розробили К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баврек. Вони розглядають
земельні відносини як поняття гранична корисність, яке ґрунтується на
тому, що основою формування цінності є індивідуальні суб’єктивнопсихологічні оцінки учасників господарського процесу. На думку
Менгера однією з важливих методологічних засад теорії є вивчення
індивідуалістичного відношення між благом і людиною, місце такої
концепції у натуральному господарстві і товарному виробництві. При
досягненні максимального ефекту оцінка блага за його господарською
корисністю збігається з оцінкою того самого блага за його трудовою
вартістю [2, 72].
Найвідомішим представником концепції попиту і пропозиції був
Ж.-Б. Сей, який визначав вартість корисності трьома факторами
виробництва: працею, землею і капіталом, тобто вартість і ціна товарів
визначаються лише коливанням попиту і пропозиції [2, 76].
В концепції власності земельні відносини розглядаються як
власність та володіння господарством. У цій концепції праця
вважалась єдиним джерелом існування.
У концепції постіндустріального суспільства К. Маркс писав,
що сукупність земельних відносин не в їх юридичному вираженні як
вольових відносин, а в їх реальній формі, тобто як виробничих
відносин.
К. Маркс у роботі „Наймана праця і капітал‖, досліджуючи
земельні відносини, які змінюються, перетворюються із зміною і
розвитком матеріальних засобів виробництва і продуктивних сил, при
яких використовується наймана праця індивідів, дійшов висновку, що
земельні відносини у своїй сукупності утворюють те, що називають
суспільними відносинами, суспільством, і при тому утворюють
суспільство, яке перебуває на певному ступені історичного розвитку,
суспільство із своєрідним відмінним характером. К. Маркс і Ф. Енгельс
припускали, що земельні відносини, як суспільні, керуються
виробництвом, обміном та розподілом матеріальних благ.
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У працях італійського філософа Г. Пліфона стверджувалось, що
земельні відносини повинні бути спільні (державні), а розподіл
річного сукупного продукту – справедливим [2, 94].
Представники інституціоналізму визначали земельні відносини
як заведений порядок, традиції, звичаї, „правила гри‖, що
забезпечувалися через формальні та неформальні інститути.
В сучасній нормативно-правовій інтерпретації побутує поняття,
що земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння,
користування і розпорядження землею.
Однак, економісти-аграрники визначають земельні відносини,
як відносини з приводу володіння, користування і розпорядження
землею як основним засобом виробництва для сільськогосподарського
виробництва або просторовим базисом розміщення різних об’єктів [9,
8]. П.М. Першин стверджує, що земельні відносини – це основа
аграрних відносин і соціально-економічних відносин взагалі. Вони
стосуються насамперед економічних інтересів селянина-трудівника,
мотивації праці, її продуктивності, а в кінцевому підсумку
ефективності суспільного виробництва [5, 18].
Поняття „земля‖ у суспільних відносинах широко трактується в
різних наукових галузях. В.М.Єрмоленко визначає земельні відносини,
як „суспільні відносини з володіння, користування і розпорядження
земельними ділянками та переходу цих правомочностей до інших
осіб‖ [6, 10].
А.П. Вервейко акцентує увагу на необхідності покращення
інформаційної бази про земельну ділянку, як одного з напрямів
забезпечення подальшого розвитку земельних відносин [7, 48].
К.М. Жиленко трактує земельні відносини як суспільні
відносини, що складаються між суб’єктами господарської діяльності в
результаті управління земельним фондом через користування,
розпорядження і володіння землею як об’єктом і суб’єктом
сільськогосподарської діяльності, що знаходяться під впливом
регулюючих організаційно-економічних механізмів. В.П. Галушко,
Ю.Д. Білик, А.С. Даниленко, доповнюючи змістовні характеристики
земельних відносин, визначають їх як „суспільні відносини щодо
володіння, користування, розпорядження та управління землею на
державному, господарському і внутрішньо господарському рівнях як
об’єктом господарювання та засобом виробництва у сільському
господарстві‖ [9, 9].
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Земельні відносини – це вольові суспільні відносини, вони
мають об’єктивний характер і є економічними відносинами [3]. Землю
включено у сферу виробництва, оскільки забезпечуючи людину їжею і
готовими засобами життя, вона стає об’єктом присвоєння, тобто
власністю. Земельні ресурси не є продуктом людської праці, а створені
під дією об’єктивних природних чинників, а це свідчить про те, що
вони виступають загальнонародним благом, а не є іманентною
формою приватної власності. Земля з політико-економічної точки зору
– засіб виробництва. Вона показує об’єктивну існуючу єдність землі як
об’єкта матерії і процесу її функціонування в суспільному
виробництві.
Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи,
органи місцевого самоврядування та органи державної влади. Згідно з
Конституцією України (ст.14) суб’єктами земельних відносин є особи,
які можуть набувати право власності на землю.
Об'єктами земельних відносин є землі в межах території
України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні
частки (паї).
Земельні відносини регулюються Конституцією України,
Земельним Кодексом, та прийнятими відповідно до них нормативноправовими актами.
Земельні відносини, що виникають при використанні надр, лісів,
вод, а також рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря,
регулюються Земельним Кодексом, нормативно-правовими актами
про надра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря,
якщо вони не суперечать Земельному законодавству.
При розкритті змісту регулювання земельних відносин для
досягнення мети сталого розвитку, варто окреслити коло їх учасників,
визначити можливі об’єкти цих відносин, охарактеризувати структуру
та головні напрями становлення і розвитку регулювання земельних
відносин в нових умовах ринку.
Об’єктами регулювання земельних відносин виступають
земельні ділянки з установленими межами та місце розташуванням і
відповідним функціональним використанням, а також права визначені
щодо цих ділянок.
Так як земельні відносини є відносинами, які виникають в
суспільстві, то і залучаються до них широке коло суб’єктів
господарювання, які приймають участь у різноманітних формах
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володіння, розпорядження та користування об’єктами земельних
відносин, а саме: земельними ділянками (рис. 1).
Скованість земельних відносин державною монополією
власності, консерватизм у ставленні до ринку землі істотно
обмежували і обмежують реалізацію великих земельних можливостей
України. Земля – основний безперечний і неоцінений потенціал. Від
того, як зуміємо розумно розпорядитися ним, залежить багато в чому
загальний економічний і суспільний успіх молодої держави,
стверджував П.П. Борщевський. Система земельних відносин, що
формувалась у колишньому СРСР і Українській РСР, базувалась
виключно на державній власності на землю [4, 10].
Економічна сутність земельних відносин обумовлена відносинами
власності на землю як на обов’язкову умову матеріального виробництва
та іншої соціальної діяльності. Земельні відносини, які виникають щодо
землі як основного засобу виробництва, територіального базису і
одночасно об’єкту природи, що знаходяться у взаємодії з навколишнім
природним середовищем, тісно пов’язані із суспільними відносинами,
об’єктом яких виступають води, ліси, тваринний і рослинний світ та ін.
Саме в силу тісної природної взаємодії між усіма природними
ресурсами, серед яких земля займає домінуюче місце, земельні
відносини поряд з водними, лісовими та іншими входять до складу
єдиної групи екологічних відносин. У зв’язку з тим, що використання
одних природних ресурсів впливає на екологічний стан інших
природних ресурсів і довкілля в цілому, всі суспільні відносини, які при
цьому виникають, в тому числі і земельні, характеризуються
екологічним змістом.
В сучасних умовах характер і зміст земельних відносин суттєво
змінюється. Так, в результаті встановлення множинності форм власності
на землю, включення певної частини земель у систему ринкового обігу
шляхом укладення цивільно-правових угод із землею ці відносини,
залишаючись за суттю земельними, набувають майнового характеру.
За своїм складом земельні відносини неоднорідні. Серед них
можна розрізняти відносини, що виникають у сфері належності землі,
використання та її охорони, а також відтворення.
Так як, земля через об’єкти присвоєння стає власністю, адже її
включають у сферу виробництва, а всяке виробництво є присвоєння
індивідуумом предметів природи в тій чи іншій формі власності, то
виникнення відносин власності на землю як фактор матеріального
виробництва та іншої соціальної діяльності зумовлює економічний
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характер земельних відносин, в основі яких лежить земельна рента.
Рента – це економічна форма реалізації земельної власності [3].
Наявність власності на землю зумовлює одержання землевласником
додаткового доходу, який виступає як земельна рента.

Рис. 1. Механізм взаємодії суб’єктів земельних відносин
Складено автором
Важливим аспектом земельних відносин поруч із формами
власності є форми управління земельними ресурсами, які в значній
мірі залежать від форм власності на землю і характеризуються
системою
політичних,
соціально-економічних,
правових
та
адміністративних заходів, спрямованих на організацію використання
землі вважають В.М. Хлистун та В.Х. Улюкаєв.
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Отже, земельні відносини як складова провідна частина
виробничих відносин суспільства характеризується такими аспектами:
- формами власності на землю;
- формами і видами господарювання;
- рентними відносинами;
- питаннями регулювання земельних відносин та управління
земельними ресурсами.
Таким чином, визначаємо, що категорія „земельні відносини‖ –
це комплекс взаємозв’язків, що відображають відносини між
господарюючими суб’єктами у суспільстві, які провадять економічну,
соціальну, правову, політичну, екологічну та інші види діяльності
щодо володіння, користування і розпорядження землею.
На даному етапі розвитку Україна визначила, що
безальтернативним варіантом для неї є сталий розвиток, у
відповідності до Резолюції чергової Конференції, що проходила в
червні 2012 року у Ріо-де-Жанейро „Ріо+20‖.
Сталий розвиток - це такий розвиток суспільства, за якого
задоволення потреб теперішніх поколінь не повинно ставити під
загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби,
для чого необхідне узгодження екологічних, економічних та
соціальних складових розвитку [8, 1].
Метою переходу України до сталого розвитку є забезпечення
високої якості життя нинішнього і майбутніх поколінь на основі
збалансованого
розв'язання
проблем
соціально-економічного
розвитку, збереження навколишнього природного середовища,
раціонального використання та відтворення природно-ресурсного
потенціалу держави. Основні ідеї сталого розвитку співзвучні культурі
і світоглядним цінностям українського народу, в історії і традиціях
якого завжди було бережне відношення до землі, води, природи
взагалі. Для досягнення мети сталого розвитку, з урахуванням
притаманних Україні географічних, демографічних, соціальноекономічних та екологічних особливостей, основними завданнями на
перехідний період до сталого розвитку нашої країни є: розв'язання
проблеми бідності як основного соціального завдання; раціональне
використання ресурсів; збалансований розвиток економіки в межах
екологічного простору держави; забезпечення високої якості стану
навколишнього природного середовища; суттєве послаблення
наслідків
Чорнобильскої
аварії;
досягнення
демографічної
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стабільності; сприяння становленню громадянського суспільства
[8, 5].
Головним принципом використання природних ресурсів є
послідовне
заміщення
невідновлювальних
ресурсів
відновлювальними. Відновлювальні ресурси можна споживати в
обсягах не більших, ніж їх можна отримати, не завдаючи шкоди
навколишньому
природному
середовищу.
Ці
ресурси
використовуються з врахуванням природно-ресурсної ренти та
екологічних втрат, які виникають в процесі їх добування. Врахування
рентної складової доходу від добування таких ресурсів дасть змогу
направити відповідні кошти на розвиток виробництва по глибокій
переробці сировини та фінансування робіт щодо створення нових
технологій [8].
Земельні відносини в умовах сталого розвитку повинні
базуватись
на
безпечному,
справедливому,
гармонійному
використанні земельних ресурсів, для чого необхідно забезпечити:
- удосконалення системи землекористування та охорони
земельних ресурсів, збереження якості земель на принципах
поступового доведення та підтримки співвідношення між орними,
залуженими та залісеними площами до науково обгрунтованих
нормативів для кожної ландшафтно-кліматичної зони, недопущення
розширення площі орних земель протягом життя нинішнього
покоління;
- приведення розораності сільськогосподарських угідь до
екологічно прийнятої норми (45 - 50 %) з наступним цільовим
використанням вивільнених земель в інтересах суспільства (пасовища,
високопродуктивні лісові насадження, тощо);
- екологічна, економічна та соціальна реабілітація для
вивільнених земель, що затоплені штучними морями Дніпровського
каскаду;
- ведення державного земельного кадастру і відповідної системи
оцінки земель, які необхідні для раціонального землекористування;
- розширення масштабів рекультивації деградованих та
забруднених земель [8], наприклад, внаслідок Чорнобильскої
катастрофи або інших аварій техногенного характеру.
Отже, формування земельних відносин, що приведуть до
сталого розвитку та відтворювальних процесів у природокористуванні
при врахуванні соціально-економічних інтересів населення та
територіальних громад спрямовуються також і на збереження
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соціальної значимості землі, як основного національного багатства
держави. В умовах сталого розвитку при постійному зростанні
народонаселення планети та забезпеченні продовольчої безпеки при
рівних можливостях доступу до земельних ресурсів, питання
земельних відносин повинні супроводжуватися підвищенням
ефективності їх регулювання.
Висновки. Узагальнення теоретичних вчень щодо формування
земельних відносин в умовах сталого розвитку на основі історичного
аналізу їх виникнення і розвитку, оцінюючи взаємозв'язки земельних
відносин в цивілізаційному вимірі та в майбутньому, на основі
здійснення обліку фактично отриманої інформації, дає можливість
виявити позитивні і негативні моменти при реалізації суб'єктами
земельних відносин діяльності щодо володіння, користування і
розпорядження земельними ділянками, а також обґрунтувати ступінь
раціонального використання й охорони земель.
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В статье освещен традиционный поход к построению сбалансированной
системы показателей и даны рекомендации в части ее использования на
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв`язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Зміна
політичного строю в Україні та перехід від командно-адміністративної
моделі економіки до ринкової дозволили низці міжнародних
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корпорацій (зокрема, ArcelorMittal, Heidelberg Cement тощо) відкрити
свої представництва на базі вітчизняних промислових підприємств.
Зазначені суб’єкти господарювання привнесли з собою випробувані
часом підходи до організації системи управління підприємством, серед
яких особлива роль належить постановці та веденню стратегічного
обліку. Проте спроби імплементації процедур та інструментів
останнього зіткнулися з проблемою їх неадаптованості як до
внутрішньої специфіки роботи підприємств, що тривалий період часу
функціонували в умовах планової економіки, так і до особливостей
українського бізнес-середовища, яке характеризується нестабільною
економічною й політичною ситуацією. Слід відмітити, що з
аналогічними складностями зустрілися й вітчизняні холдинги та
фінансово-промислові групи, які з огляду на брак відповідних
досліджень вітчизняних науковців, спробували застосовувати у своїй
діяльності розробки західних економістів в частині теорії та практики
побудови стратегічного обліку на промислових підприємствах.
Ситуація, що склалася, суттєво знижує конкурентоспроможність
зазначених вище підприємств на світових ринках та перешкоджає
розробці адекватних заходів щодо забезпечення стратегічної стійкості
останніх в умовах посилення глобалізаційних процесів. При цьому
загроза від’ємного фінансового результату має негативні наслідки як
для самих підприємств, так і для економіки України в цілому, оскільки
вони є одними з найбільших платників податків до державного
бюджету та роботодавцями. З огляду на це, дослідження проблем
теорії та практики побудови стратегічного обліку на вітчизняних
промислових підприємствах набуває особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення
проблеми. Вирішенню
теоретико-методологічних
проблем стратегічного напряму бухгалтерського обліку присвячено
праці таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як Х. Андерсон,
А. Апчерч, М.Т. Білуха, І.М. Богата, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець,
М.Ф. Ван Бреда, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, К. Друрі, Р. Каплан,
І.І. Каракоз, В.Є. Кєрімов, Л.М. Кіндрацька, Г.Г. Кірейцев, Д. Колдуел,
А.М. Кузьмінський, Ю.А. Кузьмінський, В.Г. Линник, Ю.Я. Литвин,
М.Р. Метью, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, Б. Нідлз, О.Є. Ніколаєв,
П.П. Німчинов, Д. Нортон, Ю.І. Осадчий, В.Ф. Палій, М.Х.Б. Перер,
М.С. Пушкарь, Б. Райан, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, В.І. Ткач,
М.В. Ткач, К. Уорд, Д. Фостер, Е.С. Хендріксен, Ч.Т. Хорнгрен,
М.Г. Чумаченко, А.В. Шайкан та В.Г. Швець.
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Враховуючи вагомий внесок зазначених дослідників та цінність
отриманих ними результатів, залишається низка проблемних питань,
які потребують вирішення. Зокрема, більш детального дослідження
потребує методика використання на вітчизняних промислових
підприємствах такого інструмента стратегічного обліку, як
збалансована система показників.
Цілі статті. Метою статті є дослідження збалансованої системи
показників як інструмента стратегічного обліку та надання
рекомендацій в частині її використання на вітчизняних промислових
підприємствах в умовах посилення глобалізаційних процесів.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні
завдання:
дослідити традиційну практику побудови збалансованої
системи показників;
висвітлити
особливості
функціонування
вітчизняних
промислових підприємств;
дати рекомендації в частині використання збалансованої
системи показників в системі стратегічного обліку на вітчизняних
промислових підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Система
збалансованих показників була розроблена на початку 90-х років ХХ
століття двома науковцями з США – професором бізнес-школи при
Гарвардському університеті Робертом Капланом та консультантом з
питань управління Девідом Нортоном. Ґрунтуючись на результатах
дослідження роботи низки американських підприємств, зазначені
науковці
виявили
неможливість
адекватної
оцінки
конкурентоспроможності суб’єкта господарювання ґрунтуючись лише
на результатах аналізу відповідних фінансових показників з огляду на
їх ретроспективний характер. З метою вирішення даної проблеми
Каплан Р. та Нортон Д. рекомендували здійснювати дослідження
ефективності
функціонування
підприємств
за
допомогою
збалансованої системи показників, яка включала в себе комплексну
оцінку як фінансових, так і нефінансових аспектів діяльності.
Зазначена система передбачає знаходження балансу між наступними
чотирма перспективами:
фінансової;
клієнтської;
внутрішніх бізнес-процесів;
283

навчання і розвитку персоналу [4, 5, 6].
Перша перспектива включає в себе об’єкти обліку, які
розкриваються за допомогою традиційних фінансових показників.
Використання останніх забезпечує можливість оцінки керівником
підприємства ступеню віддачі вкладених коштів. Зокрема,
переважною більшістю науковців до них відносяться:
операційний прибуток;
надходження на інвестиції;
залишковий дохід;
економічна додана вартість;
виручка;
управління витратами;
використання активів [4, 5, 6].
Друга перспектива, яка виділяється науковцями, дозволяє дати
оцінку бізнес-середовищу підприємства та його взаємовідносинам з
клієнтами. Досягненню зазначеного сприяє розрахунок показників, які
входять до наступних груп об’єктів обліку:
частка ринку;
здатність утримувати споживачів;
здатність залучати споживачів;
ступінь задоволення споживачів;
прибутковість споживачів;
характеристики продукту або послуги;
імідж організації;
взаємовідносини [4, 5, 6].
Третя перспектива дозволяє оцінити внутрішні бізнес-процеси
підприємства. Переважною більшістю економістів до неї відносять
наступні групи об’єктів обліку:
ринок;
виробництво;
доставка;
сервіс [4, 5, 6].
В свою чергу четверта перспектива дає оцінку здатності
підприємства до освіти та зростання. До неї належать такі групи
об’єктів обліку, як:
персонал;
інформаційні технології;
мотивацію і орієнтацію [4, 5, 6].
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Дана концепція збалансованої системи показників являє собою
універсальну модель, кількість складових частин якої (зокрема,
перспектив та груп об’єктів обліку, які входять до їх складу) можна
зменшувати або збільшувати залежно від специфіки бізнессередовища у якому існує підприємство. З огляду на це, наступним
важливим аспектом дослідження, на погляд автора, має стати
вивчення впливу наслідків інтенсифікації глобалізаційних процесів на
методику застосування даного інструменту в системі управління
промисловим підприємством.
Нові механізми міжнародного поділу праці та загострення
конкуренції на світових ринках, обумовили потребу у пошуку нових
підходів до забезпечення стратегічної стійкості підприємств. На
погляд західних експертів [6], найбільш оптимальним вирішенням
даного питання на сьогоднішній день стало укладання угод на ринку
злиттів та поглинань. Проведене дослідження показало справедливість
даного твердження також у відношенні і до вітчизняних підприємств.
Зокрема, в 2012 р. в Україні було здійснено близько 150 угод на ринку
злиттів і поглинань, що в п'ять разів більше, ніж в 2011 р [2]. При
цьому переважна їх більшість припадала на промисловість та сільське
господарство. На погляд операторів ринку, дана тенденція
зберігатиметься на протязі тривалого часу, оскільки значна кількість
вітчизняних сфер бізнесу ще не вступила в активну стадію інтеграції.
Передусім, це стосується виробничої сфери, де очікується подальший
розпродаж таких державних активів, як підприємства гірничометалургійного комплексу, виробництво і реалізація електроенергії,
машинобудування тощо. Актуальність даного напряму розвитку
бізнесу в Україні у майбутньому забезпечуватиметься також завдяки
популярній у вітчизняній системі господарювання практиці
рейдерських захоплень.
Враховуючи викладене вище, доцільним, на погляд автора, є
доповнення складу збалансованої системи показників перспективою
«Інтеграційні процеси». До груп об’єктів обліку запропонованої
складової слід відносити такі позиції, як:
суб’єкти інтеграційних процесів, до яких належать
промислові підприємства різноманітних видів економічної діяльності,
а також холдинги або фінансово-промислові групи, які їх інтегрують
до свого складу;
об’єкти інтеграційних процесів, які включають в себе
процеси установлення інтеграційних зв’язків та взаємодій між
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підприємствами.
В основу виділення показників запропонованих вище груп
доцільно покласти чинники, які впливають на ефективність інтеграції
суб’єктів господарювання (рис.1).
Ґрунтуючись на результатах аналізу економічної літератури та
враховуючи зазначені вище чинники ефективності інтеграції
підприємств, до складу груп об’єктів обліку перспективи «Інтеграційні
процеси» доцільним буде відносити показники системи індикаторів
управління суб’єктами господарювання, виділені Сибірською Є.В. [3].
Чинники ефективності інтеграції підприємств
Чинники зовнішнього
економічного середовища

Чинники внутрішнього
економічного середовища

інституціональні

техніко-економічні

економічної політики

виробничо-економічні

ринкової кон’юнктури

фінансово-інвестиційні

науково-технічного прогресу
економіко-географічні

Рис. 1. Чинники ефективності інтеграції підприємств [1]
Зокрема, в структурі групи об’єктів обліку «суб’єкти
інтеграційних процесів» даним науковцем виділяються такі показники,
як:
досягнення
синергетичного
ефекту
інтеграційним
об’єднанням;
скорочення видатків виробничих формувань внаслідок зміни
організаційної структури;
зростання інвестиційної привабливості інтеграційних
об’єднань [3].
В аспекті вітчизняних промислових підприємств зазначений
перелік доцільно доповнити показником «Зміна рівня соціальної
відповідальності бізнесу внаслідок інтеграції», який покликаний
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надавати менеджменту інформацію в частині додержання:
соціальних гарантій працівникам інтегрованих структур;
екологічних норм країни, де функціонує підприємство.
Також, доцільним буде здійснювати розрахунок показника
«Рівень впровадження у роботу інтеграційних об’єднань інноваційних
розробок», який покликаний оцінити перспективи підвищення
конкурентоспроможності інтегрованої структури в умовах орієнтації
національної економіки на інноваційну модель розвитку.
В свою чергу, до переліку показників об’єктів інтеграційних
процесів Сибірською Є.В. відносяться наступні позиції, які також
доцільно розраховувати під час побудови системи збалансованих
показників:
скорочення трансакційних витрат внаслідок встановлення
інтеграційних зв’язків,
збільшення ресурсної забезпеченості виробничого процесу
внаслідок встановлення інтеграційних зв’язків,
зростання присутності продукції виробничих об’єднань на
локальних та регіональних ринках [3].
На погляд автора, зазначений перелік можна доповнити також
показником зростання присутності продукції виробничих об’єднань на
національному та міжнародному ринках, який дозволить давати більш
широку оцінку ефективності встановлення інтеграційних зв’язків.
Висновки. Таким чином, проведене автором дослідження
дозволило виявити неадаптованість класичної збалансованої системи
показників до реалій управління вітчизняними промисловими
підприємствами в умовах посилення глобалізаційних процесів в світі.
Зазначена ситуація переважним чином пояснюється активізацією
українського ринку злиттів і поглинань та виникненням внаслідок
цього потреби у організації перманентного процесу виявлення,
фіксування, систематизації та передачі керівництву інформації про
ефективність реалізації прийнятих рішень в частині консолідаційних
процесів. Вирішення даної проблеми, на погляд автора, полягає у
виділенні в складі збалансованої системи показників перспективи
«Інтеграційні процеси», що у майбутньому дозволить забезпечити
ефективність функціонування вітчизняних промислових підприємств
та підвищить їх конкурентоспроможність на світових ринках.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. В сучасних умовах
розвитку економічних відносин, інтеграції України у світове
співтовариство особливого значення набуває проблема формування та
використання трудового потенціалу, оскільки він відображається стан
суспільства, галузі, території, підприємства, їх життєздатність і ті
тенденції, які склалися в силу розвитку виробництва і системи
соціально-трудових відносин. Без реалізації потенційних можливостей
трудових ресурсів практично неможливим є забезпечення ефективного
використання технічних, фінансових та інформаційних ресурсів. Це
вказує не, що сьогодні надзвичайно актуальними є вирішення питань,
щодо формування етапів дослідження, об’єктивної оцінки та аналізу
ефективності використання трудового потенціалу з метою виявлення
та врахування його наявних та потенційних можливостей.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Вивченню сутності трудового потенціалу і підходів щодо його
оцінки присвятили свої наукові праці такі вчені як О. Бугуцький [2],
Д. Богиня [1], О. Грішнова [1], В. Дієсперов [3], М. Долішній [4],
В. Злупко [4], В. Костаков [7], Г. Купалова [2], В. Мікловда [8],
М. Пітюлич [8] та інші.
Вагомість та величина їх внеску є незаперечною, проте, зміни в
розвитку нашої соціально-економічної системи, перехід до суспільних
відносин, властивих ринковій економіці, підвищення ролі людського
чинника вимагають обґрунтування напрямів пошуку та групування
показників з метою чіткої оцінки ефективного формування і
використання трудового потенціалу, особливо сільського.
Цілі статті. Перед автором постало завдання розглянути
особливості формування та обгрунтувати методичні основи
дослідження трудового потенціалу з метою його раціонального
розвитку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Трудовий
потенціал, у найзагальнішому вигляді, характеризує реальні і
потенціальні трудові можливості суспільства, регіону, галузі,
підприємства, що можуть бути мобілізовані в процесі виробничих
відносин з метою досягнення певної мети.
Для того, щоб оцінити трудові можливості країни, регіону чи
галузі, необхідно знати реальний стан їх трудового потенціалу, тобто
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дослідити ефективність використання трудового потенціалу, яка
значною мірою залежить від змін кількісно-якісних його
характеристик. На основі проведених досліджень сутності трудового
потенціалу його якісних та кількісних характеристик, ми пропонуємо
процес дослідження формування та ефективності використання
трудового потенціалу суспільства, галузі, території чи окремого
підприємства проводити в кілька етапів.
Початковим
етапом
визначення
кількісно-якісної
характеристики трудового потенціалу є оцінка чисельності і складу
осіб, здатних і готових працювати. На практиці для цього найбільш
придатний такий статистичний показник, який відображає економічну
активність населення. Цей показник найбільш повно відображає
кількісну сторону трудового потенціалу, оскільки до економічно
активного населення, крім населення в працездатному віці, належать
працюючі особи в непрацездатному віці, а також зайняті чи безробітні,
які пропонують свою працю на ринку праці. Зрозуміло, що це більше,
ніж чисельність населення в працездатному віці.
Проте до економічно активного населення не включається та
категорія суспільства, яка не бере участі в процесі виробництва, тобто
особи, які навчаються, одержують пенсії за віком або на пільгових
засадах, зайняті в домашньому господарстві, вихованням дітей та
доглядом хворих, зневірені знайти роботу і ті, що припинили її пошук.
Дану категорію суспільства можна віднести до потенціального запасу
праці, тому при визначенні кількісно-якісного стану трудового
потенціалу її також варто враховувати.
Характеристика
освітньо-інтелектуальних
можливостей
трудового
потенціалу
передбачає
оцінку
підготовленості
працездатного населення до участі в процесі праці і у виробництві при
досягнутому рівні: розвитку продуктивних сил; загальної і
професійної освіти, економічної підготовки; трудової мобільності
(галузевої, професійної, територіальної).
До показників освітньо-інтелектуального рівня можна віднести,
наприклад, такі, як рівень освіти (відношення кількості працівників чи
населення, які мають відповідну освіту, до загальної їх кількості),
рівень кваліфікації (відношення кількості працівників певної
кваліфікації до загальної їх кількості).
Розгляд показників стану здоров’я дозволить опосередковано
судити про рівень працездатності та психофізичної придатності
працездатного населення до праці, яка є однією із важливих якісних
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характеристик трудового потенціалу.
Таким чином, кількісна оцінка можливостей участі
працездатного населення в суспільній праці залежить від низки
якісних характеристик трудового потенціалу. Вона базується, з одного
боку, на оцінці різних структур працездатного населення (стать, вік,
рівень смертності, інтелектуальні можливості тощо), які зумовлюють
рівень здібності до праці. З іншого боку, якісна оцінка трудового
потенціалу повинна доповнюватися показниками його соціальноекономічної структури (галузевої і професійної) для виявлення міри
відповідності потребам ефективного використання матеріальних
складових економічного потенціалу.
Наступним етапом дослідження трудового потенціалу є аналіз
його забезпечення та руху. Наприклад, у сільському господарстві на
забезпеченість підприємства трудовими ресурсами вказує чисельність
середньооблікових
працівників
яка
припадає
на
1
га
сільськогосподарських угідь, або ж навантаження земель, що
перебувають в обробітку, трудомістких культур чи кількість умовного
поголів’я тварин у розрахунку на 1 середньооблікового працівника.
Проте, в даному випадку потрібно враховувати, що якщо при першому
варіанті, чим вищий показник, тим вищий рівень забезпеченості, то
другий варіант вказує на зворотний стан, тобто, чим вищий показник,
тим нижчий рівень забезпеченості.
Разом з тим, на ефективність сільськогосподарського
виробництва впливає не тільки і не стільки загальна забезпеченість
його трудовими ресурсами, а насамперед, забезпеченість ними в
розрізі їх якісного складу. Відповідно, рівень забезпеченості можна і
потрібно визначати, як зіставлення наявної кількості працівників в
розрізі основних якісних категорій із нормативною потребою в них,
що у свою чергу буде відображати рівень забезпеченості господарства
спеціалістами із середньою, вищою освітою, механізаторами тощо.
Такий аналіз варто здійснювати, оскільки при оптимальній структурі
забезпечення трудовими ресурсами можна досягти кращих кінцевих
результатів навіть при меншій їх кількості.
Під час дослідження трудового потенціалу не менш важливим є
аналіз його руху, тобто зміни чисельності. На рівні підприємства рух
працівників відбувається в результаті їх зарахування і звільнення з
робочого місця (при цьому переміщення осіб всередині підприємства
не варто брати до уваги, оскільки це не впливає на зміну їх
чисельності). Для характеристики руху трудового потенціалу
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використовують такі основні показники: а) коефіцієнт прибуття
(відношення кількості прийнятих на роботу до загальної чисельності
працівників підприємства); коефіцієнт вибуття (відношення числа
вибулих до загальної чисельності працівників підприємства).
Не менш важливим для оцінки динаміки кількісних показників
трудового потенціалу на рівні суспільства є дослідження й аналіз
тенденцій природного і механічного руху населення. До показників,
які характеризують цей рух, належать показники народжуваності,
смертності, природного і механічного приросту (зменшення) на 1000
осіб населення. При макроекономічному аналізі забезпеченості
економіки ресурсами живої праці і можливостей використання
економічного потенціалу даний аналіз відіграє важливу роль.
Незважаючи на відмінність кількісних границь чисельності населення
і його економічно активної частини, такий аналіз дозволить виявити
достатньо точно характер тенденцій у чисельності і структурі
трудового потенціалу.
Третім і не менш важливим етапом дослідження трудового
потенціалу є оцінка рівня та ефективності його використання. До
основних показників, що характеризують рівень та ефективність
використання трудових ресурсів, можна віднести:
- коефіцієнт (рівень) зайнятості працездатного населення або ж
коефіцієнт (рівень) трудової участі (відношення загальної кількості
працюючих до чисельності осіб працездатного віку;
- коефіцієнт зайнятості всього населення (відношення кількості
працюючих до загальної чисельності всього населення), обчислювати
даний показник варто, як щодо працездатних працівників (населення),
так і працівників (населення) з обмеженою працездатністю;
- рівень трудової активності всього населення, який на рівні,
наприклад, сільської місцевості можна розрахувати діленням
чисельності трудоактивного сільського населення на загальну
кількість сільського населення. Також можна розраховувати рівень
трудової активності, враховуючи населення в економічно активному
віці (чоловіки і жінки від 15 до 70 років), тоді цей показник буде
розраховуватись як відношення чисельності економічно активного
населення до всього обстеженого населення (сума економічно
активного і економічно неактивного населення). На рівні
сільськогосподарського підприємства визначається діленням суми
відпрацьованих постійними працівниками людино-годин, днів на їх
кількість;
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- показник рівня працездатності всього сільського населення
практично співзвучний рівню трудової активності, проте при його
розрахунку береться до уваги все населення незалежно від віку.
Визначається він як відношення чисельності населення працездатного
віку до загальної кількості населення;
- ступінь використання фонду робочого часу в суспільному
виробництві та інших сферах трудової діяльності. Основним
показником тут вважається коефіцієнт використання робочого часу,
який визначається діленням фактичної кількості відпрацьованих
постійними
працівниками
людино-днів
(людино-годин)
на
нормативно-можливий фонд робочого часу, причому слід зазначити і
звернути особливу увагу, що якщо цей коефіцієнт дорівнює одиниці,
то це свідчить про раціональне використання трудових ресурсів;
- коефіцієнт сезонності (відношення відпрацьованої кількості
людино-днів у даному місяці до середньомісячної кількості
відпрацьованих людино-днів) [6, с. 97];
- розмах сезонності (відношення максимальної кількості
людино-днів, відпрацьованих за місяць до мінімальної кількості
людино-днів, відпрацьованих за місяць) [5, с.69];
- економічне навантаження всього населення (відношення
чисельності всього населення, яке молодше і старше працездатного
віку, до загальної чисельності населення;
- економічне навантаження працюючого населення (відношення
чисельності працюючого населення, що молодше і старше
працездатного віку, до загальної чисельності працюючого населення
працездатного віку;
- рівень продуктивності праці;
- рівень оплати праці.
- рівень використання інших ресурсів (землі і основних
виробничих фондів).
Згадані показники у своїй сукупності становлять систему
використання трудових ресурсів. Їх можна обчислювати як стосовно
всіх працівників, так і щодо їх статево-вікових і професійнокваліфікаційних груп. На їх основі можна визначити невикористані
цілорічні або сезонні резерви робочої сили підприємства, галузі в
результаті неповного залучення працівників до суспільного
виробництва або неповного використання фонду їх робочого часу.
Найважливішим показником оцінки ефективності трудового
потенціалу і одночасно ефективності економічного потенціалу можна
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вважати продуктивність праці. Продуктивність праці відображає
можливості окремого робітника виробляти певну кількість продукції
чи виконувати певний обсяг роботи за одиницю робочого часу або
кількість витраченого часу на виробництво одиниці продукції чи обсяг
роботи. Як зазначають в одній із своїх праць В.С. Дієсперов та
Л.Ф. Кондратенко [3, с. 46], продуктивність праці – найважливіша
характеристика стану економіки країни та окремих галузей. За її
розмірами та динамікою можна оцінювати розвиток продуктивних
сил, ступінь освоєння науково-технічного прогресу, використання
трудового потенціалу. Крім того, вони підкреслюють, що
продуктивність праці визначає рівень життя населення. Праця за
ефективної економіки найдорожчий фактор, що підтверджується
рівнем її оплати, тому в ринкових умовах підприємства з високими
трудовими затратами, як правило, не виживають.
На жаль, в Україні сьогодні склалась парадоксальна ситуація,
зокрема, в умовах погіршення економічного становища країни,
скорочення обсягів виробництва, зниження рівня життя населення як у
практиці управління, так і в науці мало уваги приділяється питанням
припинення падіння рівня продуктивності праці і зниження
ефективності виробництва. Більше того, у державній статистичній
звітності сільськогосподарських підприємств практично відсутні
показники, які дозволяли б визначати та аналізувати продуктивність
праці як в сільському господарстві, так і економіці в цілому. Це не
дозволяє оцінити ефективність економіки за одним з основних
критеріїв, що робить управління безсистемним і нерегульованим.
Завершальним етапом дослідження трудового потенціалу є
визначення та пошук напрямів покращання його формування і
використання. До основних із них можна віднести: а) забезпечення
умов природного приросту; б) забезпечення кваліфікованої роботи з
підбору кадрів; в) підвищення рівня організації праці; г) підвищення
кваліфікації та закріплення набутих навичок працівників;
д) формування належних умов праці та її охорони; е) забезпечення
рівня оплати праці відповідно до трудових вкладень; є) пом’якшення
сезонності праці; ж) забезпечення працівників (населення) пристойним
житлом, комунальними, медичними послугами, закладами культури і
освіти; з) створення умов для зміцнення здоров’я населення.
Висновки. Отже, трудовий потенціал суспільства, галузі,
регіону, території, підприємства не є постійною величиною, оскільки
його кількісні і якісні характеристики постійно змінюються під дією
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великої кількості чинників. Крім того, хотілося б зауважити, що чим
краще розвинутий трудовий потенціал, чим кращі потенційні
можливості того чи іншого об’єкта дослідження, тим більше шансів на
розвиток галузі, регіону, території, підприємства, з точки зору випуску
продукції, її якості, освоєння нових видів продукції, виробничогосподарської діяльності, впровадження НТП тощо.
Таким чином, процес формування і використання трудового
потенціалу потребує постійного аналізу на основі низки показників,
що характеризують ефективність його використання, а отже,
виявлення та запобігання негативних тенденцій.
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В статье рассматривается сущность операционного риска банковских
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Фінансовий
ринок являє собою дуже складне, нестабільне, високотехнологічне
середовище. Саме тому банківська справа безпосередньо пов'язана з
найрізноманітнішими ризиками. Практика та методологія контролю та
управління банківськими ризиками є найбільш необхідною для
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банківської
діяльності.
Успішний
ризик-менеджмент
є
найважливішою умовою конкурентоспроможності та надійності будьякої фінансової установи. Найбільш значимі види ризику можуть
призвести не тільки до серйозного погіршення фінансового стану
кредитної організації, але і до втрати капіталу та банкрутства. Одним
таких ризиків є операційний ризик.
Складнощі в управлінні операційними ризиками зумовлені
природою їхнього виникнення та масштабністю, що обтяжує кількісну
оцінку таких ризиків, і, відповідно, прогноз їхнього впливу на бізнес.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Окремі аспекти проблеми аналізу та оцінки
операційного ризику у комерційних банках досліджували такі
вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема П. Роуз [1], И.Т. Балабанов [2],
Л.О. Примостка [3], В.Т. Севрук [4] та ін. Згадані вчені внесли значний
вклад у розробку теоретичних та практичних аспектів аналізу
банківських ризиків. Проте, у вітчизняній фінансовій літературі поки
що недостатньо наукових досліджень, присвячених проблемі оцінки та
управління саме операційного ризику.
Цілі статті. Одним з основних ризиків в банківській діяльності
є операційний ризик. На сьогодні актуальність проблеми регулювання
та управління операційними ризиками обумовлена в першу чергу
тенденцією зниження дохідності основних банківських операцій. Така
ситуація може стати на заваді ефективним банківським операціям. А
серед усіх видів ризиків найменш вивченим є саме операційний ризик.
Так, системам оцінки операційного ризику у світовій
банківській практиці останнім часом приділяється значна увага, на
відміну від України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. На сьогодні операційна
діяльність має велике значення у зв’язку з масштабами та великою
кількістю банківських операцій, впровадження нових банківських
продуктів.
Вітчизняні
банки
найважливішими
причинами
даних
операційних ризиків виокремлюють такі: збої в комп’ютерній техніці
(56% банків), помилки банківських працівників (36%) та шахрайтсво
(8%). Окрім того, деякі банки виокремлють й інші причини даних
ризиків,
зокрема:
недосконалість
організаційної
структури,
інформаційні проблеми зв’язку з відділеннями та інші. Ці причини
досить суттєво різняться від причин даних ризиків у західних країнах.
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Там серед основних причин операційних ризиків виокремлюють:
несанкціоновані торговельні операції, помилки при застосуванні
похідних фінансових інструментів [5, с.17]. Окрім того, варто
зауважити, що в результаті дослідження лише 38% банків створили
комплексну систему оцінки та управління операційними ризиками.
Інші банки лише накопичують дані про окремі напрями операційного
ризику. Є навіть деякі банки, які вважають неактуальним накопичення
інформації про операційні ризики, переважно це малі банки. У
великих та найкрупніших банках накопичення даних про операційні
ризики проводиться. Саме тому, накопичена база статистичної
інформації про операційні ризики та завдані збитки є менше аніж в
половини банківських установ.
Отже, можна зробити висновок, що операційний ризик тією чи
іншою мірою несуть усі банки, тому що кожний з них може зіткнутися
з помилками й збоями в роботі інформаційних систем, персоналу та
несприятливими зовнішніми подіями. Однак не в усіх банках є
підрозділ з управління ризиками, і тим більше не в усіх банках на
сьогоднішній день є система управління операційними ризиками. Саме
це і створює причини для негативного впливу операційного ризику на
діяльність українських банків [6].
Основною проблемою в оцінці операційних ризиків є
відсутність єдиної методології оцінки та управління даними ризиками.
Особливо у малих банках, адже в переважній більшості не має
розробленої та впровадженої концепції щодо управління
операційними ризиками. Саме тому, в першу чергу, нами було
запропоновано, необхідність створення відділу з управління
операційними ризиками.
Таким чином, в умовах сучасності розвиток методів оцінки
ризиків є найважливішим завданням. Але при цьому варто пам’ятати,
що формальні методи, особливо статистичні є обмеженими та
спрощеними. З одного боку, така спрощеність робить їх дуже
корисними для ідентифікації і оцінки ризиків, а з іншого боку, це і є
великим недоліком, тому що такі методи не можуть у повному обсязі
відобразити динамічні і складні ринкові процеси.
Що стосується світової практики, то Базельський Комітет з
Банківського Нагляду, визначив базові положення з питання
управління операційними ризиками у «New Basel Capital Accord»
(Basel II). Відповідно до цього стандарту банкам рекомендовано
впровадити повноцінну систему управління операційними ризиками,
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яка повинна мати наступні елементи:
• визначення політики у сфері операційних ризиків;
• формування рівнів відповідальності (ролевих позицій);
• класифікація операційних ризиків;
• аналіз операційних ризиків по напрямках діяльності;
• моніторинг стану операційних ризиків.
За Базельською угодою операційний ризик можна визначати за
різними підходами. Одним із головних нововведень угоди Базель II є
встановлення трьох різних варіантів розрахунку кредитного ризику й
трьох варіантів розрахунку банківського операційного ризику.
Базельський комітет вважає, що неможливо й небажано вимірювати
одним мірилом обидва види ризику. Замість цього як щодо
кредитного, так і щодо операційного ризику пропонуються три методи
підвищення чутливості до ризиків, що дозволяють банкам і
наглядовим органам вибрати для себе такий метод (або методи), які,
на їхню думку, найбільше підходять для даного етапу розвитку
діяльності банку та інфраструктури ринку в межах обраної банком
системи ризик-менеджменту.
Базельський Комітет виділяє три підходи до оцінки капіталу під
операційний ризик.
1. Підхід на базі Основного Індикатора (The Basic Indicator Approach).
Відповідно до даного підходу капітал під операційний ризик
резервується на підставі використання єдиного індикатора як
достатньої умови для покриття повного операційного ризику. Як
індикатор запропоновано валовий дохід (за винятком несподіваних
доходів), при цьому для кожного банку сума капіталу під операційний
ризик дорівнює показнику α (встановлений відсоток), помноженому на
розмір валового доходу банку. Поточне значення α – 15%. Підхід на
базі основного індикатора легкий у застосуванні і його можна
використовувати всім банкам для формування резерву під
операційний ризик. Для забезпечення стимулу просування до більш
складного підходу, можливе встановлення α на більш високому рівні
[7, с. 26].
К = * GI (1)
2. Стандартизований підхід (The Standardised Approach).
Стандартизований підхід являє собою подальшу розробку
еволюційного спектра підходів до визначення розміру капіталу під
операційний ризик. Цей підхід відрізняється від попереднього тим, що
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діяльність банку, як економічної одиниці, розділена на безліч
стандартизованих ділових одиниць і ділових ліній. Таким чином,
стандартизований підхід більше використовується для відображення
різниці профілів ризику банків, обумовлені їх широким спектром
ділової активності.
Запропоновані ділові одиниці та ділові лінії стандартизованого
підходу відображають зібрані послідовним чином ініціативною
групою Базельського комітету даних про внутрішні втрати.
У межах кожної ділової лінії резерв капіталу розрахований
множенням основного фінансового індикатора на
-фактор.
-фактор служить грубим наближенням для виявлення параметра
характеристики причинно-наслідкового зв’язку між втратами внаслідок
операційного ризику в бізнесі для даних ділових ліній і основними
фінансовими індикаторами, що показують діяльність банків за цими
діловими лініями [7, с. 27].
n

К=

i

* GI (2)

і 1

При стандартизованому підході діяльність банку поділяється на
вісім бізнес-ліній:
1) корпоративні фінанси (corporate finance);
2) торговельні операції (trading & sales);
3) роздрібні банківські операції (retail banking);
4) комерційні банківські операції (commercial banking);
5) розрахунково-касові операції (payment & settlement);
6) агентські і депозитарні послуги (agency services);
7) управління активами (asset management);
8) роздрібні брокерські послуги (retail brokerage).
Валовий дохід служить загальним показником масштабу
операцій і, отже, очікуваним масштабом операційних ризиків у рамках
кожної із бізнес-ліній.
Перевагою даного підходу є врахування специфіки діяльності банку, а відповідно, і окремих обсягів наданих послуг при розрахунку
резерву капіталу під операційний ризик.
3. Підхід вдосконаленого вимірювання (Advanced Measurement
Approach).
Підхід вдосконаленого вимірювання забезпечує свободу вибору
банку стосовно використання даних про внутрішні втрати. Однак
існують кількісні та якісні критерії, за допомогою яких буде
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оцінюватися підхід, що використовується кожним конкретним банком.
Висновки. Тобто, для того, щоб розраховувати свої мінімальні
вимоги
щодо
регулятивного
капіталу
лише
на
основі
непередбачуваних збитків, банк повинен переконати свій
національний наглядовий орган у тому, що може оцінити свою
схильність до очікуваних збитків і відзвітувати по ній. Також банк
повинен довести, що застосовуваний ним підхід враховує так звані
―хвостові втрати‖, тобто великі втрати з низькою ймовірністю. У
рамках підходу вдосконалення оцінки операційного ризику банку
варто страхувати ризики, адже воно послаблює ризик. Зниження
операційного ризику завдяки страхуванню може обмежуватися 20%
від загальної суми резервування капіталу під операційний ризик.
Серед інструментів страхування (крім поширених серед
українських комерційних банків полісів майнового страхування і
страхування відповідальності), яке може вважатися фактором, що
знижує операційний ризик, великий інтерес викликає поліс BBB
(Bankers Blanket Bond) – комплексна програма страхування від
злочинів і професійної відповідальності фінансових інститутів.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Враховуючи той
факт, що вся діяльність коксохімічного підприємства орієнтується не
на проміжні, а на кінцеві результати, то забезпечення раціонального
використання ресурсів є виробничою функцією управління для
досягнення цих результатів. Відповідно аналіз ефективного
використання ресурсів підприємств коксохімічної галузі пропонує
пошук резервів їх економії, що забезпечує ефективність виробництва в
цілому.
На нашу думку, враховуючи особливий характер і специфіку
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виробництва коксу підприємствами коксохімічної галузі необхідно
розробити спеціальну методику чинникового аналізу собівартості
коксу.
Дослідження різних аспектів, що стосуються затрат
коксохімічного виробництва, передбачає практичне застосування
методичних прийомів економічного аналізу, використання системи
його принципів в процесі оцінки регулюючих впливів і виявлення
причин відхилень від встановлених параметрів. Все це реалізується у
структурі методики економічного аналізу затрат. Ми погоджуємося з
думкою В.Ф. Журко і інших вчених, які вважають, що змістом
методики є структура і технічні рішення, що пропонуються в ній, які
визначаються в основному трьома факторами: специфікою об’єктів
управління;
принципами
організації
управляючих
систем;
особливостями оперативного аналізу, як функції управління [1, с.13].
Причому в системі управління на методику мають вплив всі стійкі
внутрішні зв’язки об’єкту управління, в яких знаходять своє
відображення процеси, пов’язані з постачанням, виробництвом
продукції і її реалізацією. З врахуванням принципів організації систем
управління зміст методики визначають мета і призначення цих систем,
діюча методологія функцій планування, обліку і регулювання, у
зв’язку з якими знаходить своє вираження і функція аналізу. Крім
цього, зміст методики багато в чому залежить від функцій
оперативного аналізу, його мети, методів дослідження в системі
затрат.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Виділяючи складові елементи методики аналізу, Є.В. Мних
зауважує, ―...що у загальній спеціальній літературі, яка присвячена
проблемам методології аналітичних досліджень, немає однозначного
визначення його структурної будови, яка включає такі основні
елементи: цілі і завдання економічного аналізу; сукупність
синтетичних та аналітичних показників і їх взаємозв’язки; фактори,
що впливають на зміну показників; джерела інформації; конкретні
методи аналізу; порядок оформлення результатів та їх оцінку;
організаційне і технічне забезпечення виконання аналітичних робіт.‖
[2, с. 15].
Окремі автори визначають методику, як прообраз процесу
аналізу описання порядку і режиму його протікання [3, с. 27]. Вони
вважають, що в методиці шляхом людського фактору об’єднуються
мета і завдання аналізу, що відображаються в вихідній інформації,
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вхідна інформація, принципи, методи і техніка.
В літературі з економічного аналізу немає однозначного
визначення складу елементів методики. Деякі автори розглядають
зміст аналізу у вузькому змісті. В.С. Спірін розкриває її зміст ― ... як
логічно обґрунтовану послідовність прийомів перетворення
інформації, яка характеризує відношення елементів в аналізуємому
об’єкті‖. Найбільш принциповою в оцінці змісту методики аналізу є
позиція А.Д. Шеремета, який включає в склад методики наступні
елементи: цілі і завдання; сукупність синтетичних і аналітичних
показників; джерела інформації конкретні методи аналізу і їх оцінку;
організаційне забезпечення виконання аналітичних завдань.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Важливе
значення має чітке і однозначне вирішення в методиці аналізу затрат
питань, пов’язаних з переліком об’єктів аналізу на різних рівнях
управління виробництвом коксу, зі змістом вихідної інформації, часом
і способом отримання результативних аналітичних показників та
використанням аналітичної інформації в процесі прийняття
управлінських рішень. Значну увагу в методиці слід приділити
використанню спеціальних прийомів і засобів обробки інформації для
забезпечення досягнення своєчасності формування даних аналізу про
затрати для управлінської ланки.
В процесі дослідження і з врахуванням діючої методики рішень,
які б дали змогу без будь-яких змін або з незначним уточненням
використати її в процесі здійснення аналітичних процедур і
прогнозування підприємствами«УКРКОКС». Типовість у розробці
методики аналізу затрат може бути досягнута завдяки використанню
універсальних аналітичних прийомів з одночасним врахуванням
окремих
внутрішніх
особливостей
діяльності
підприємств
коксохімічної галузі.
Здійснення аналізу затрат на основі показників ранжування дає
змогу забезпечити достатню повноту аналітичного спостереження за
всіма об’єктами аналізу, скласти раціональну інформаційну базу з
врахуванням можливості автоматизації аналітичного процесу.
Сам процес моделювання системи затрат із визначенням
взаємозв’язків між показниками цієї системи, дає змогу прорахувати
можливі
напрямки
раціонального
використання
ресурсів
підприємства.
Ми не зовсім погоджуємося з думкою окремих авторів, які
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пробують визначити методику, як сукупність прийомів вивчення
соціально-економічної інформації, а також систему правил та вимог,
що забезпечують ефективність самого методу [4, с. 39]. Таке
визначення не дає змоги врахувати комплексного підходу до вивчення
об’єктів, як системи, з метою узагальнення інформації для прийняття
рішень з врахуванням різних аспектів управління.
Мета і завдання аналізу затрат в умовах конкуренції і
можливості вибору різних варіантів дій орієнтуються не стільки на
проміжні, скільки на кінцеві фінансові показники діяльності
коксохімічних підприємств.
Якість проведення аналізу затрат в значній мірі залежить від
творчого використання принципів і методів аналізу, які дають змогу
організації системного підходу до вивчення господарської діяльності
коксохімічних підприємств.
При цьому важливо врахувати особливості методу і процесу
системного аналізу затрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією
коксу. До концептуальних принципів відносять наступні:
комплексність вивчення затрат; порівняльність з метою виявлення
певних закономірностей наступного впливу на них; випереджуючого
відображення з дотриманням пріоритетності попереднього і
прогнозного аналізів затрат; безперервність проведення і виявлення
―вузьких місць‖ у структурі затрат та ін.
Раціональна організація інформаційного забезпечення аналізу
залежить від змісту вихідної інформації і відноситься перш за все до
показників, які ми маємо і отримуємо в ході здійснення аналізу затрат.
Джерелами економічного аналізу затрат можуть бути дані
оперативного, бухгалтерського і статистичного обліку, нормативнодовідникові і спеціальні дані, отримані з використанням спеціальних
методів і прийомів.
Головна мета аналізу, на нашу думку, у виробленні таких
аналітичних результатів, рекомендацій, які б максимально сприяли
прийняттю управлінських рішень. Методика аналізу в першу чергу
повинна визначатися структурою і властивостями системи
коксохімічних підприємств.
Висновки. Можна сказати, що просте співставлення
абсолютного рівня показника собівартості і затрат на 1 гривню
товарної продукції в багатьох випадках може не дати очікуваного
ефекту, так як на їх величину впливають такі фактори, як структура
випущеної продукції, її якість, рівень собівартості окремих видів
305

продукції і ціна.
Для більш детального аналізу собівартості коксу необхідно
порівнювати її по кожній статті затрат окремо. На нашу думку, такий
аналіз дозволяє у випадку економії чи перевитрат по окремих статтях
калькуляції виявити умови, які спричиняють економію, чи причини
перевитрат. Аналіз собівартості всього коксу необхідно проводити за
основними статтями калькуляції, бажано в динаміці.
Перед порівнянням затрат по кожній статті необхідно порівняти
між собою структуру собівартості підприємств, що аналізуються.
Відмінності в структурі собівартості, на нашу думку обумовлені
специфічними особливостями виробництва.
Порівняння і вивчення структури затрат важливе перш за все для
визначення шляхів зниження собівартості. Аналіз кожної статті
собівартості починаємо із порівняння норм, які прийняті при
розрахунку собівартості.
Метою порівняння матеріальних затрат є розробка заходів по
зменшенню затрат на одиницю продукції, шляхом вдосконалення
технології виробництва, втілення прогресивних методів управління.
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The article is devoted to methodological approaches of assessing the economic
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these issues with international practice of accounting is solved.
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Левицкая С.А.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА КАК ОЦЕНКА ДОХОДОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статью посвящено методическим подходам оценки экономической выгоды, как
критерия доходов предпринимательской деятельности. Раскрыто соответствие данных
вопросов международной практике бухгалтерского учета.
Ключевые слова: оценка, экономическая выгода, доходы, предпринимательская
деятельность, потенциальная выгода.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Сучасне
нормативно-правове
поле
організації
обліку
суб’єктів
підприємницької діяльності (не залежно від їх організаційно-правової
форми) пов’язує оцінку доходів і витрат через призму категорії
«економічна вигода» (таблиця 1):

Левицька С.О.
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1
1

2
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Таблиця 1
Оцінка доходу підприємницької діяльності
Суб’єкт господарської
Визначення доходу за нормативною
діяльності
обліковою базою
2
3
Підприємства всіх
форм власності (в т.ч.
Збільшення економічних вигод у
державні
вигляді надходження активів або
підприємства)
зменшення зобов'язань, які призводять
Небанківські
до зростання власного капіталу (крім
фінансові установи
зростання капіталу за рахунок внесків
Не бюджетні
власників) [4; 5]
неприбуткові
організації
Збільшення економічних вигод у
вигляді
збільшення
активів
або
зменшення зобов'язань, що призводить
Банки
до збільшення власного капіталу (за
винятком збільшення капіталу за
рахунок внесків акціонерів) [6]

Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Поняттям «економічна вигода» присвячено наукові праці
вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: М. Абрютіної,
І. Бланка, М. Бондаря, С. Свірко, Л. Кіндрацької, Ю. Кузмінського,
Л. Ловінської, О. Олійник, М. Пушкаря, Л. Чижевської та ін.
Подальших досліджень потребують питання впливу фактично
отриманої та потенційної економічної вигоди на результативність
діяльності суб’єкта, формування показників прибутку (збитку).
Цілі статті. Метою даної роботи є вивчення: методичних
підходів оцінки економічної вигоди як критерію визнання доходів
підприємницької діяльності; впливу отриманої (визнаної) економічної
вигоди на збільшення активів суб’єкта підприємницької діяльності з
урахуванням потреб широкого кола користувачів та вимог соціальноекономічного національного розвитку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Національні та
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в цілому узгоджені між
собою в критеріях оцінки доходу (витрат) через визнання економічної
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вигоди (ЕВ). Проте, визначення доходу (витрат) в національному
стандарті бухгалтерського обліку як збільшення (зменшення)
економічних вигод у формі «надходження (вибуття) активів або
зменшення (збільшення) зобов’язань» піддається критиці науковців.
За економічним змістом вигода – це задоволення, отримане від
споживання (користування) матеріальними благами й послугами.
Вигода також означає користь, зиск, прибуток. Згідно економічної
енциклопедії вигода – це отримання певних переваг, додаткового
доходу, прибутку [1; 2].
Оцінка надходження економічної вигоди на підприємство
залежить від характеру операції:
- придбані за гроші для господарської діяльності активи
забезпечать у результаті продажу товарів (робіт, послуг) надходження
коштів на підприємство;
- фінансові інвестиції в акції, облігації, депозити тощо
забезпечать надходження грошових коштів на підприємство у вигляді
відсотків, дивідендів тощо;
- дебіторська заборгованість — це пряме надходження грошових
коштів (товарно-матеріальних цінностей) в результаті її погашення
дебіторами, або одержання грошей на банківський рахунок від
здійснення факторингової операції.
При цьому в кожній із зазначених операцій може мати місце
непряме надходження грошових коштів шляхом: здійснення не
грошових (наприклад, бартерних) операцій, сплати дивідендів
акціями, погашення зобов’язань матеріальними активами тощо.
Уніфікація підходів в трактуванні економічної вигоди (як і
параметрів її оцінки) в діяльності вітчизняних суб’єктів практично
відсутня (таблиця 2).
Далеко не кожне збільшення активів та\або зменшення
зобов’язань характеризує момент отримання доходу. Це стосується,
зокрема, авансових платежів від покупця: збільшення активів буде
визнано як доходи в результаті виконання умов угоди щодо поставки.
Аналогічно
стосовно
зобов’язань
підприємства:
при
їх
безпосередньому погашенні зростання капіталу насправді не
відбувається. До зростання капіталу призводить відмова кредитора від
своїх прав (у випадку, коли активи отримані підприємством на
безоплатній основі).
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Таблиця 2
Параметри економічної вигоди через визначення доходу

1

2

3

4

2

соціальний ефект

1

бізнес-імідж

Визначення доходу

сума грошових коштів

ғ
з\п

вартість матеріальних та
нематеріальних активів

Критерії оцінки
економічної вигоди

3

4

5

6

нормативне визначення
Збільшення активу або зменшення
зобов'язання, що зумовлює зростання
власного капіталу (за винятком зростання
капіталу за рахунок внесків учасників
підприємства), за умови, що оцінка
доходу може бути достовірно визначена
[4].
Загальна сума доходу платника податку
від усіх видів діяльності, отриманого
(нарахованого) протягом звітного періоду
в
грошовій,
матеріальній
або
нематеріальній формах як на території
України, її континентальному шельфі у
виключній (морській) економічній зоні,
так і за їх межами [5].
Валове надходження економічних вигод
або потенціалу корисності протягом
звітного періоду, коли чисті активи /
власний капітал зростають у результаті
цього надходження, а не в результаті
внесків власників [7].
економічний зміст
Гроші або матеріальні цінності, одержані
від
виробничої,
комерційної,
посередницької чи іншої діяльності [1].
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Продовження табл. 2
5

6

7

Різниця між виручкою від реалізованої
продукції, робіт чи послуг і вартістю
матеріальних витрат на виробництво та
збут цієї продукції [2].
науково-публіцистичні підходи
Oчікувана властивість об'єкта, яка є
мотивом
створення,
виробництва,
володіння, використання цього об'єкта [3]
Фінансовий показник, який визначається
як різниця між виторгом, отриманим від
підприємницької
діяльності,
та
матеріальними витратами (включаючи
витрати, що прирівнюються до них) [8]

Економічна вигода підприємницької діяльності може бути як в
матеріальній формі, так і у нематеріальній – популяризація діяльності
суб’єкта, створення його позитивного іміджу тощо.
Специфіка організаційно-правових форм господарювання
передбачає визнання доходів через оцінку економічної вигоди у
формі:
- матеріальної вигоди, одержаної в результаті підприємницької
діяльності;
- соціальної вигоди (СВ), одержаної суб’єктами, діяльність
яких не є підприємницькою, пов’язана із виконанням урядових
програм (проектів, завдань). В більшості випадків це – суб’єкти
державного сектора економіки .
На нашу думку, критеріями визнання соціальної вигоди як
оцінки доходу можуть бути показники результативності реалізації
робіт, товарів, послуг в процесі виконання державних програм
збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку.
При цьому, як об’єкт обліку дохід вимірюється кількісними та
якісними показникам соціальної вигоди: показниками своєчасного та
раціонального освоєння цільових коштів, підтвердженням соціальної
необхідності послуг (робіт), дотриманням принципів соціальної
справедливості тощо.
Соціальна вигода може мати більш детальну класифікацію (що
передбачає для її обліку введення аналітичних субрахунків):
соціально-економічна,
соціально-демографічна,
соціальноадміністративна,
соціально-оздоровча,
соціально-культурна,
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соціально-екологічна, соціально-політична та ін.
Щодо періоду визнання економічної вигоди, то практично для
всіх суб’єктів існує ймовірність розбіжності періодів її оцінки та
фактичного зарахування в складі доходів.
Для суб’єктів підприємницької діяльності прикладом цього є
облік доходів майбутній періодів (рах. 69 «Доходи майбутніх
періодів»): ЕВ оцінюється в періоді надходження активів, а визнається
доходом в періодах фактичного здійснення відповідних операцій як в
поточному, так і наступному періодах.
Отож, доцільно впровадити в практику бухгалтерського обліку
діяльності аналітичні субрахунки:
- одержана економічна (соціальна) вигода;
- потенційна економічна (соціальна) вигода.
Потенційну економічну вигоду буде визнано, якщо актив може в
наступних після звітного періодах:
- використаний відокремлено або у поєднанні з іншим активом
у процесі виробництва продукції, робіт, послуг, призначених для
продажу;
- обмінений на інший актив (для прикладу – погашення
дебіторської заборгованості);
- використаний для погашення зобов'язання;
- розподілений між власниками суб’єкта тощо.
Податковий Кодекс України також визнає оцінку доходу через
економічну вигоду, однак, щодо періоду реєстрації доходу не має
цілковитого погодження з принципами П(С)БО 15 «Доходи» (таблиця
3). Зазначене підтверджує відсутність впевненості в тому, що
збільшення активів відбувається одночасно із отриманням економічної
вигоди.
Враховуючи, що економічним критерієм доходу є одержання
економічної вигоди, облік операцій, що формують дохід, з метою
забезпечення достовірності та об’єктивності облікової інформації
доцільно здійснювати за допомогою субрахунків аналітичного обліку:
- рах. «Доходи»\субрах. n «потенційна економічна вигода»;
- рах. «Доходи»\субрах. m «одержана економічна вигода».
За операціями табл. 3 пропонуємо як альтернативу наступні
кореспонденції :
1. (п.1) Дохід від реалізації ТМЦ на умовах оплати в звітному
або попередніх періодах: Дт 30, 31, 681 – Кт 701\ m,702\ m,703\ m, 712\
m.
312

Таблиця 3
Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування
податком на прибуток
ғ
з/п

Вид доходу

Умови визнання [7]

Кореспонденція
рахунків

1

Дохід від
реалізації
товарноматеріальних
цінностей

Дата передачі власності

Дт 36, 30, 31, 681 –
Кт 701,702,703, 712

Дохід від
надання послуг
та виконання
робіт

Дата складання акта, що
підтверджує завершеність
операції (якщо операція
довгострокова,
передбачається поетапне
виконання – дохід визнається
відповідно до ступеня
завершеності робіт)

Дт 36, 30, 31, 681 –
Кт 703

Дата фактичного
отримання коштів/ТМЦ*

1) безоплатно
отримані оборотні
активи: Дт
30,31,20… - Кт
718;
2) безоплатно
отримані
необоротні активи:
Дт 10,11,12 - Кт 424

Дата нарахування платежів
оренди відповідно до
укладених угод оренди

Дт 373 – Кт 713

Дата фактичного
надходження*

Дт 311, 301 – Кт
715

Сума відсотків включається
до складу доходів у
податковому періоді,
протягом якого були визнані
такі відсотки до виплати*

Дт 373 – Кт 732

2

3

4

5

6

Безповоротна
фінансова
допомога,
безоплатне
отримання
ТМЦ
Отримання
орендних
(лізингових)
платежів
Суми штрафів
за рішенням
сторін
договору
Дохід за
цінними
паперами,
придбаними з
метою
продажу

* курсивом виділено умови визнання доходів за ПКУ, що не відповідають
принципам ПСБО 15
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2. (п.1) Дохід від реалізації ТМЦ на умовах оплати в наступних
періодах: Дт 36 – Кт 701\ n,702\ n,703\ n, 712\ n. При погашенні
заборгованості покупців заключні кореспонденції: Дт70\n – Кт70\ m.
Висновки. В більшості випадків умови визнання доходів в
бухгалтерському обліку підприємницької діяльності відповідають
принципам МСБО. На етапах становлення збалансованого соціальноекономічного та екологічного розвитку чільне місце посідає
варіативна соціальна складова економічної вигоди, її відображення в
обліку та звітності. Сучасне трактування ЕВ за економічним змістом
через одержання активів обумовлює доцільність введення субрахунків
аналітичного обліку в розрізі очікуваної (потенційної) та одержаної
ЕВ.
Подальших досліджень потребують операції дисконтування
потенційної ЕВ на дату балансу (коригування визнаних на момент
здійснення операції сум в зв'язку з очікуваними змінами на макрота\або мікро-рівнях). На сьогодні ці питання реалізуються обмежено, в
контексті операцій в іноземній валюті.
1. Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів
(українсько-англійсько-російський) [Текст] / Л.М. Алексеєнко, В.М. Олексієнко. –
Тернопіль: Астон, 2003. – 672 с.
2. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1[Текст]/ Редкол.: С.В. Мочерний
(відп.ред.) та ін. К.: Видавничий центр «Академія», 2000. - 864 с.
3. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік. [Текст]: навч. посібник. / Г.В. Нашкерська.
– К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.
4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. за N 73
- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0397-99
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": наказ Міністерства
фінансів України від 29 листопада 1999 року ғ 290 (з чинними змінами і
доповненнями).
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu15/
6. Правила бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України: постанова
Правління НБУ від 18 червня 2003 р. ғ 255.
7. Податковий кодекс України: ғ 2755-VI від 02.12.2010 р. (з чинними змінами і
доповненнями)//
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http:/http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17 /zakon.rada.gov.ua
8. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. — 5-тевид., стер. [Текст] — К.:
Вікар, 2008. — 219 с. — (Вища освіта XXI століття).
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ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: КОНТЕКСТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
У статті досліджено питання вивчення діючого порядку обчислення податку на
доходи фізичних осіб, виявлення його недоліків, розгляд можливих шляхів оптимізації
справляння даного податку.
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PERSONAL INCOME: CONTEXTUAL ANALISYS
I articles doslіdzheno meal vivchennya dіyuchogo order obchislennya podatku on
income fіzichnih osіb, viyavlennya yogo nedolіkіv, rozglyad mozhlivih shlyahіv optimіzatsії
spravlyannya danogo podatku.
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Лобода Н.О.
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
В статье исследованы вопросы изучения действующего порядка исчисления
налога на доходы физических лиц, выявления его недостатков, рассмотрение
возможных путей оптимизации взимания данного налога.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, Налоговый кодекс
Украины, налогоплательщики.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Оподаткування доходів населення є найважливішим елементом
податкової політики будь-якої держави. Чинним законодавством
України затверджено обов’язок сплати фізичними особами податку на
одержані ними доходи. У сфері обчислення податку на доходи
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фізичних осіб дуже часто фіксуються фінансові порушення, що
тягнуть за собою негативні наслідки, як для окремих підприємств і
громадян, так і для всієї держави в цілому. Тому, виникає необхідність
детального перегляду усіх термінів, понять, законодавчих актів, які
безпосередньо стосуються подоходного оподаткування з метою
узагальнення одержаної інформації, виявлення негативних сторін та
неточностей з боку практичного застосування.
Цілі статті. Вивчення діючого порядку обчислення податку на
доходи фізичних осіб, виявлення його недоліків, проведення аналізу та
здійснення обліку, розгляд можливих шляхів оптимізації справляння
даного податку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми та особливості обліку та оподаткування доходів
фізичних осіб є предметом наукових досліджень багатьох вітчизняних
та закордонних вчених, таких як Ф.Ф. Бутинця, В.П. Завгороднього,
І.І. Пилипенка, С.Ф. Голова, В.В. Сопка, П.О. Куцика, О.М. Чабанюк,
Н.Ю. Алейнікова, Н.В. Генералова, С.Ф. Покропивного, К. Стендфілда
та інших. Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних і
зарубіжних вчених у дослідженні означеної проблематики та високо
оцінюючи їх внесок, варто все-таки зауважити, що на сьогодні питання
щодо оподаткування доходів фізичних осіб в контексті змін у
податковому законодавстві не знайшли свого повного вирішення та
залишаються дискусійними.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих результатів. Оподаткування доходів
громадян має тисячолітню історію. Первісною примітивною формою
прямих податків були повинності у вигляді безплатних послуг, які
населення надавало державі.
З позиції історичного підходу вважається, що вперше податок на
доходи фізичних осіб був використаний у Великобританії в 1799 році з
метою фінансування ведення війни з Францією. У США цей вид
оподаткування вводився в 1862 році на військові витрати. У країнах
континентальної Європи оподаткування доходів фізичних осіб
розвивалося повільніше. Якщо в Бельгії воно було започатковано ще в
1828 році, Австрії – у 1849 році, Італії – у 1864 році, то в Німеччині – у
1897 році, Іспанії – у 1900 році, а у Франції – тільки в 1914 році [1].
На українських землях податки, які сплачували фізичні особи,
простежувалися ще задовго до заснування Київської Русі. Перші
згадки про них можна знайти в ―Повісті минулих літ‖, автором якої
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вважають ченця Києво-Печерського монастиря Нестора.
Причинами, які призвели до виникнення прямого оподаткування
доходів населення, були гостра потреба держави в додаткових
бюджетних
надходженнях
і
забезпечення
рівноправності
оподаткування на основі прямого визначення доходів платника.
Дослідження розвитку прибуткового оподаткування громадян
почнемо з періоду в історії Росії на рубежі XIX - XX століття, тобто
перед зміною суспільно-економічної формації внаслідок революції
1917 року, до складу якої входила й Україна.
Характерні дві особливості оподаткування того часу:
податок зменшувався залежно від кількості утриманців;
у тих випадках, коли громадянин мав кілька місць роботи,
доходи оподатковувалися за кожним місцем роботи окремо, навіть
якщо доходи за кожним місцем роботи були менші від мінімуму і не
оподатковувалися, то сукупний дохід також не оподатковувався,
навіть якщо він був більший від мінімуму.
Тобто економічної категорії "сукупний оподатковуваний дохід"
тоді не існувало. Це була, напевно, найліберальніша за усі часи як
Росії, так і СРСР та України система прибуткового оподаткування [2].
Подальший етап у прибутковому оподаткуванні фізичних осіб
визначався указом Президії Верховної Ради СРСР від 30 квітня 1943
року "Про прибутковий податок з населення" з наступними змінами та
доповненнями. Прибутковий податок стягувався з усіх громадян, які
мають самостійні джерела доходу на території СРСР. До 1953 року він
був основним податком з міського населення. З 1953 року
прибутковий податок сплачують також і колгоспники.
Екскурс у прибуткове оподаткування в Україні доцільно
розпочати з Закону ще УРСР від 5 липня 1991 року ғ 1306-12 "Про
прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних
громадян та осіб без громадянства". Мінімальна заробітна плата була
встановлена Законом УРСР ғ 1280-12 від 03.07.1991 року в розмірі
185 крб. Тобто дохід, який не оподатковувався (неоподатковуваний
мінімум), і був мінімальною заробітною платою, що правочинно, з
точки зору принципу справедливості, в оподаткуванні. З грудня 1992
року оподаткування доходів громадян здійснюється відповідно до
Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з
громадян", який зі змінами і доповненнями був чинним до кінця 2003
року.
Цей етап тривав 11 років і характеризується насамперед значним
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податковим навантаженням: оподатковується майже увесь дохід,
прогресія сягнула 40%, таких фактів ще не знала історія
оподаткування прибутковим податком як Росії, так і СРСР [2].
З 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України "Про податок
з доходів фізичних осіб". До цього закону додатково видані 2
Інструкції: "Інструкція про оподаткування фізичних осіб-підприємців"
та "Інструкція про податковий кредит щодо податку з доходів
фізичних осіб". Запроваджується єдина ставка оподаткування
прибутковим податком - 15%.
Починаючи з 2 грудня 2010 року був затверджений основний
законодавчий документ податкової системи - Податковий Кодекс
України (ПКУ), який набрав чинності 1 січня 2011 року. Ставка
податку на доходи фізичних осіб визначена як прогресивна - дохід у
розмірі 10 мінімальних заробітних плат оподатковується за ставкою
15%, а якщо сукупний дохід за звітний період перевищує 11470 грн
(на суму перевищення) податок становить 17%.
У багатьох країнах податок на доходи фізичних осіб вводився у
зв’язку з фіскальними потребами держав під час війн. Але наприкінці
20-х років ХХ ст. прибутковий податок перетворився в суттєве
джерело податкових надходжень більшості розвинутих країн світу.
Американський економіст Дж. Стігліц, аналізуючи структуру
податкових систем розвинутих країн ринкової економіки 1980-х років,
наголошує на відмінності структури оподаткування по країнах. Якщо
індивідуальний прибутковий податок не такий важливий у більшості
європейських країн (він складає дещо менше 30% державних доходів в
Англії, Німеччині і лише 13% - у Франції), то податки на товари і
послуги більш значимі. Основою сучасної податкової бази, що
підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, є
заробітна плата найманих працівників.
Частка податку із заробітної плати в загальних податкових
надходженнях з 1965 до 1973 року збільшилася в США з 57,1 до 65,7%,
ФРН - з 68,8 до 75,4 %, Великобританії - з 64,3 до 65,6%, Італії - з 70,8
до 73,4%. До Другої світової війни частка податку із заробітної плати в
розвинутих капіталістичних країнах складала від 50 до 60%. Водночас,
наприклад у США, зростання оподаткування заробітної плати
відбувалося при збільшенні фонду оплати праці з 146,7 млрд дол. в
1950 році до 958,3 млрд дол. у 1976 році. При цьому федеральний
індивідуальний прибутковий податок зростав швидше, ніж фонд
оплати праці (податкові надходження зросли з 51,1 млрд до 358,7 млрд
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дол. США) [1].
Досвід політики оподаткування доходів фізичних осіб того часу
демонструє комплексне поєднання завдань податкової політики та такі
самі шляхи їх виконання. Податок на доходи фізичних осіб у деяких
країнах поступово стає не лише значним джерелом бюджету, а й
регулятором
фінансово-економічних
відносин.
У
практиці
податкового регулювання широко використовуються такі податкові
методи: зміна обсягу податкових надходжень, заміна одного засобу
або форми оподаткування іншими і як наслідок - зміна податкової
структури, диференціація ставок податків по країні в цілому для
окремих платників податків або товарів, маніпулювання податковими
пільгами, знижками, аж до повного звільнення платника податків від
внесків, відстрочка сплати податку, а іноді повне анулювання
заборгованості та повернення раніше сплачених сум, зміна сфери
розповсюдження податків [3].
Аналізуючи політику оподаткування доходів фізичних осіб того
часу, можна зазначити, що соціально-економічний вплив будь-якого
прибуткового податку позначається на виробництві, споживанні,
заощадженні, інвестиціях, доходах, зайнятості. Це підводить до
висновку, що податок на доходи фізичних осіб є предметом
макроаналізу, з позиції якого економічні проблеми досліджуються в
комплексі, господарська система розглядається цілком.
Слід зазначити, що сучасні податкові системи членів
Європейського Союзу (ЄС) не є ідентичними. Але, незважаючи на
різні моделі податку на доходи фізичних осіб, політика податку
пов'язана з реалізацією країнами Лісабонської стратегії.
На сьогодні ЄС з метою підтримки курсу Лісабонської стратегії
розроблено відповідну стратегію на період до 2020 р. Підсумовуючи
результати проведеної роботи, у документі зазначається, що країнами
в межах реформи податкової системи та системи соціальних
відрахувань (flexicurity strategy) були створені умови для поступового
скорочення рівня безробіття та підвищення рівня активності
населення. Політикою соціальних відрахувань, продовжуючи напрям
реформ, було збільшено соціальні відрахування, з одночасним
створенням широких податкових умов стосовно скорочення
податкового клину (the tax wedge), зокрема для отримувачів низької
заробітної плати. Водночас політика реформ розвитку заробітної плати
проводиться в країнах ЄС з урахуванням відповідності розвитку
продуктивності праці, оскільки збільшення заробітної плати без
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певного підвищення продуктивності праці загрожує стабільності
ринку [4].
За підсумками реалізації комплексу заходів у межах
Лісабонської стратегії країнами ЄС-15 останнім часом проводилися
такі реформи.
У Бельгії в 1997-1999 роках було здійснено стабілізаційну
реформу (індексацію податкових розрядів). Протягом 2000-2006 pоків
була проведена реформа податку з доходів фізичних осіб, яка
передбачала:
зменшення податкового навантаження на дохід з найманої
праці, включаючи введення та поступове збільшення відшкодування
податкового кредиту з метою зменшення сплат, здійснених
робітником;
нейтральне оподаткування сімей та самотніх;
більш сприятливе оподаткування дітей на утриманні;
удосконалення податкової системи.
Паралельно здійснювалися реформи стосовно соціальних
відрахувань (зменшення соціальних відрахувань для роботодавців,
особливо для низькооплачуваних, зниження плоских ставок для
відрахувань роботодавцям для працівників низької кваліфікації та
віком більш ніж 45 років).
Відповідно, в Іспанії проводилися реформи, спрямовані на
загальне зменшення ставок особистого прибуткового податку
(1999 р.), зростання в доході від праці звільнень для низьких
заробітних плат (1999 р.), зростання основних персональних звільнень
(1999 р.), цілеспрямоване зниження соціальних відрахувань (1997-2000
рр.), зниження відрахувань на користь непрацюючих від роботодавців
та працівників (2001 р.). Схожі реформи, спрямовані на зниження так
званого податкового клину (tax wedge) насамперед для
низькокваліфікованої праці, що з позиції стратегічної податкової
політики стимулює зайнятість населення, наприкінці 1990-х - початку
2000-х років здійснювалися у Німеччині, Данії, Греції, Франції, Італії,
Люксембурзі, Португалії та в інших країнах
У Болгарії, Греції, Естонії, Латвії, Литві, Румунії, Словаччині та
країнах - не членах ЄС (у тому числі в Україні) була проведена
податкова реформа з переходом до плоскої податкової ставки (табл. 1).
Як бачимо, в країнах - членах ЄС, незважаючи на перехід до плоскої
податкової ставки, відбувалося і збільшення персональних знижок
(неоподатковуваного мінімуму).
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Для України, як країни пострадянського простору, є актуальним
досвід політики оподаткування доходів фізичних осіб у Росії.
Російська Федерація, обравши курс на створення ринкової економіки,
протягом певного часу проводила зокрема і податкові реформи.
Отже, досвід політики оподаткування доходів фізичних осіб
зарубіжних країн розкриває перед нами цю форму податку як один з
найважливіших елементів податкових систем розвинутих країн
ринкової економіки. Незважаючи на різні моделі податкових систем
податок на доходи фізичних осіб є складовою податкової політики, що
одночасно поєднує реалізацію фіскальної, регулюючої та соціальної
функцій.
Таблиця 1
Податкові реформи щодо запровадження пропорційної ставки
оподаткування на доходи фізичних осіб у країнах ЄС та
в інших країнах

у рік
введення

перед
реформою

ререформ

Рік
введення

Персональне
звільнення

після
реформ

Країна

до
реформ

Ставки податку на
Надходження,
доходи фізичних осіб
% ВВП

2008

1
Болгарія
Греція

2
2008
2008

3
10-24
12-32

4
10
15

5
10
15

6
3,08
4,33

7
2,83
3,69

Словаччина

2004

10-38

19

19

3,21

2,67

Росія

2001

12-30

13

13

2,4

2,9

Україна

2004

10-40

13

15

-

-

незначно
збільшено
Збільшено

Грузія

2005

12-20

12

12

-

-

Виключено

Киргизія

2006

10-20

10

10

-

-

не змінилося

Македонія

2007

15-24

12

12

-

-

не змінилося

Казахстан

2007

5-20

10

10

-

-

суттєво
збільшено

8
Виключено
суттєво
збільшено
суттєво
збільшено

Характеризуючи практику оподаткування доходів населення та
податкову політику у цій сфері в цілому, можна стверджувати:
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практика реалізації податкової політики в Україні у сфері
оподаткування доходів населення є суперечливою та неоднозначною.
Зарубіжні моделі оподаткування доходів фізичних осіб
побудовані таким чином, щоб кожна людина мала в розпорядженні
після оподаткування дохід, який є достатній для фінансування всіх
мінімально необхідних витрат. В Україні, на жаль, ця проблема
остаточно не вирішена навіть після прийняття Податкового кодексу.
Якщо відзначати в цілому недоліки оподаткування податком на
доходи фізичних осіб, то вони загалом будуть виглядати наступним
чином (табл. 2).
Таблиця 2
Основні недоліки оподаткування податком
на доходи фізичних осіб в Україні
ғ
з/п
1.

2.

3.

До 2004 р.

Після 2004 р.

Низький розмір
неоподаткованого мінімуму
доходів громадян
Неефективність прогресії,
тому що основна маса
платників податку
обкладалась податком в
основному по двом ставкам
Використання підвищеної
ставки (20%) за
оподаткуванням доходів,
отриманих не за основним
місцем роботи

Оподаткування
прожиткового
мінімуму
Недосконалість
механізмів
надання
податкового
кредиту
Перекладання
податкового
навантаження на
бідні верстви
населення

Згідно з нормами
Податкового кодексу
Оподаткування половини
прожиткового мінімуму
Неконкретність багатьох
норм, особливо тих, які
регулюють надання
податкової знижки
Не повна реалізація
потенціалу
прогресивного
оподаткування доходів
громадян

Зарубіжний досвід свідчить, що в країнах з розвиненою
економікою регулююча функція податку на соціально-економічні
процеси переважно закріплена за податком на прибуток підприємств,
фіскальну функцію – виконує податок на доходи фізичних осіб. В
Україні склалась ситуація «з точністю навпаки». Крім цього, існуюче
різноманіття аргументів проти підвищення податкового навантаження
на доходи фізичних осіб пов’язано з тим, що в Україні велика питома
вага бідного населення.На сьогодні в Україні сформувалась глибока
поляризація доходів населення, в наслідок чого виникло принципово
нове явище – глибоке розподілення суспільства на дуже багатих
(приблизно 1 % населення), багатих (біля 7-9 %) та бідних (біля 70%
населення). Що стосується середнього класу, який традиційно
виступає основою стабільного розвитку будь-якого суспільства, то
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його частка незначна та не може бути достатньою гарантією
безпечного розвитку.
Таким чином, в Україні існує проблема суттєвої диференціації
доходів населення. Слід відзначити, що навіть найдосконаліша
економічна система не здатна забезпечити розподіл доходів населення
таким чином, щоб догодити всім членам суспільства. Тому сучасна
макроекономічна
політика
використовує
різні
інструменти
перерозподілу доходів з метою згладжування диференціації,
основними серед яких є трансферти населенню, регулювання цін, а
також прогресивне оподаткування. Дослідження досвіду зарубіжних
країн дозволяє зробити висновок, що прогресивна шкала
оподаткування доходів громадян краще справляється з виконанням
принципу справедливості оподаткування, ніж пропорційна.
Слід відзначити технічну складність обчислення прогресивних
шкал. В Україні одним з основних аргументів за відміну прогресії, яка
діяла до 2004 року, як раз і була складність розрахунку податку в
умовах декількох ставок. Однак, як засвідчує зарубіжний досвід, в
умовах розвитку інформаційних технологій такий аргумент не можна
сприймати серйозно.
Податковим кодексом передбачена диференціація ставок
податку для оподаткування доходу в вигляді заробітної плати (базова
ставка – 15 %, 17 % - якщо заробітна плата перевищує десятикратний
розмір мінімальної заробітної плати, на суму такого перевищення).
Слід звернути увагу на необхідність перегляду підходу до
диференціації ставки податку, тому що прописаний в Податковому
кодексі механізм не в повному обсязі реалізує принцип соціальної
справедливості. Можна побачити, що податок на доходи фізичних осіб
в Податковому кодексі має свої переваги та недоліки. Слід відзначити,
що запропонований в Податковому кодексі механізм податку на
доходи фізичних осіб відрізняється в кращу сторону в порівнянні з
діючим до 2011 р. законодавством. Однак, держава не використовує
всі потенційні можливості механізму податку на доходи фізичних осіб
у вирішенні проблем ефективного перерозподілу доходів населення та
формування державних доходів, що пояснюється відсутністю
прогресії шкали оподаткування.
Висновки. Пiдсумовуючи сказане, можна зробити висновок,
податок на доходи фiзичних осiб є складовою загальнодержавних
податкiв та зборiв, який у питомiй вазi займає одне з провідних мiсць
значимості у структypi дохiдної частини державного бюджету, i його
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реформування буде мати позитивний ефект як для держави, так i для
суспiльства в цiлому.
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обліку витрат на якість залежно від їх виду.
Ключові слова: якість, витрати на якість, бракована продукція, класифікація.

Lutsiuk I.
QUALITY COSTS AND THEIR CLASSIFICATION FOR
MANAGEMENT AND ACCOUNTING
The article discusses approaches to the classification of quality costs and
determining their composition within classification groups. Estimation quality costs in the
accounting records depending on their kind is examined.
Key words: quality, quality costs, spoiled goods, classification.
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Луцюк И.В.
РАСХОДЫ НА КАЧЕСТВО И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ ДЛЯ
НУЖД УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА
В статье рассматриваются подходы к классификации затрат на качество и
определение их состава в разрезе классификационных групп. Исследовано оценивание
в бухгалтерском учете затрат на качество в зависимости от их вида.
Ключевые слова: качество, затраты на качество, бракованная продукция,
классификация.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Для суб’єктів
господарювання необхідною умовою успішного функціонування на
ринку є забезпечення високого рівня конкурентоспроможності. Одним
з найважливіших факторів конкурентоспроможності є належна якість
продукції та наданих послуг.
Сьогодні широкого застосування набули міжнародні стандарти
управління якістю серії ISO:9000, розроблені Міжнародною
організацією із стандартизації (International Organization for
Standardization). Ці стандарти застосовують і в Україні як ДСТУ ISO
9001:2009. Кабінетом міністрів України затверджено план заходів
щодо реалізації Концепції державної політики у сфері управління
якістю продукції (товарів, робіт, послуг), яким передбачено сприяння
створенню та сертифікації на підприємствах систем управління якістю
та довкіллям відповідно до вимог стандартів ISO серій 9000 і 14000, а
також Концепції загального управління якістю (TQM) [10].
Сертифікація систем управління якістю активно проводиться у
харчовій,
будівельній,
легкій,
хімічній,
електротехнічній,
машинобудівній та інших галузях промисловості.
Ефективне управління якістю неможливе без належної
інформаційної бази. Від достовірності та точності інформації,
сформованої у системі бухгалтерського обліку безпосередньо
залежить прийняття управлінських рішень. З огляду на вищезазначене,
питання обліково-аналітичного забезпечення управління якістю є
актуальним.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми управління якістю знайшли відображення у
численних працях зарубіжних та вітчизняних вчених: А. Фейгенбаума
[14], Д. Джурана [3], Є. Карлика [5], Ф. Кросбі [7], М. Самогородської [12],
Т. Харламової [15], В. Кислицина [6], В. Павлова [8] та ін. Питання обліку
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витрат на якість досліджували Бурдін Ю.С. [2], Пархоменко В.М. [9],
Тимрієнко І. Ю. [13], Пономарьов С.В. [11] та ін.
Проте у працях вітчизняних та зарубіжних науковців
недостатньо уваги приділено питанням облікового забезпечення
управління витратами на якість, потребують уточнення складові
витрат на якість та їх оцінювання в системі бухгалтерського обліку.
Цілі статті. Метою статті є дослідження підходів до
класифікації витрат на якість для цілей управління та обліку,
визначення складу витрат на якість в межах класифікаційних груп.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Існуюча на
вітчизняних підприємствах система обліку та звітності не дозволяє
виділити витрати на якість із загальної суми витрат. Однак успішне
практичне застосування стандартів ISO не можливе без відповідних
змін в організації та методиці обліку витрат на якість. Важливим
аспектом в організації обліку витрат на якість є класифікація та
встановлення їх складу.
В економічній літературі є ряд визначень терміну «витрати на
якість», однак найпоширенішим є формулювання А. Фейгенбаума:
«витратами виробника на якість є витрати, пов’язані з встановленням
рівня якості, його досягненням в процесі виробництва, контролем,
оцінкою та інформацією про відповідність продукції вимогам якості,
надійності й безпеки, а також витрати пов’язані з встановленням
відмов виробів на підприємстві чи в умовах їх використання
споживачем» [14, с. 137].
Класифікація витрат на якість розроблена А. Фейгенбаумом, так
звана PAF-модель, включає:
- превентивні витрати (prevention costs) – витрати на
попередження випуску продукції неналежної якості;
- витрати на оцінку якості (appraisal costs).
- внутрішні втрати від невідповідної якості (іnternal failure costs);
- зовнішні втрати від невідповідної якості (еxternal failure costs) –
виникають в процесі експлуатації виробу споживачем [14, с. 138].
Відомий американський фахівець у сфері управління якістю
Ф. Кросбі розділив витрати, пов’язані з якістю на дві групи: витрати на
відповідність (Cost of Conformance) та витрати, пов’язані з
невідповідністю (Cost of Non-Conformance) [7, с. 15].
Такий поділ є розвитком досліджень А. Фейгенбаума. Ф. Кросбі
включав до витрат на відповідність превентивні витрати та витрати на
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оцінку якості, а до витрат, пов’язаних з невідповідністю – внутрішні та
зовнішні втрати від невідповідної якості.
Ідеї Джурана та Фейгенбаума розвинув Дж. Харрінгтон у
концепції «витрат на незадовільну якість» (poor-quality cost, PQC),
спрямованій на зниження витрат, зумовлених поганою якістю
продукції або послуг [1].
У концепції PQC всі витрати, пов’язані з невідповідною якістю
поділяються на прямі і непрямі.
До прямих належать:
- керовані PQC (Controllable poor-quality cost) – витрати на
здійснення прямого контролю відповідності якості продукції та
наданих послуг. Вони включають превентивні витрати та витрати на
оцінку якості;
- PQC на усунення наслідків здійснених помилок (Resultant poorquality cost) включають всі витрати на усунення наслідків внутрішніх
та зовнішніх дефектів;
- PQC, пов’язані з обладнанням (Equipment poor-quality cost) –
включають інвестиції у випробувальне обладнання (з урахуванням
вартості площі, де це обладнання знаходиться).
За PQC-концепцією керовані PQC та PQC на усунення наслідків
здійснених помилок мають обернену залежність, тобто зростання
витрат на попередження помилок та на оцінку якості призводить до
зменшення кількості неякісної продукції, а отже скорочення витрат на
усунення наслідків цих помилок.
Непрямі витрати, пов’язані з незадовільною якістю, не завжди
очевидні для менеджерів підприємства, але вони складають частину
життєвого циклу продукції, будучи індикатором того, наскільки
цінною є продукція для споживача [12]. До непрямих PQC належать:
- витрати, понесені споживачами через незадовільну якість
продукції (Customer-incurred cost): витрати на ремонт після
гарантійного терміну обслуговування, втрачені доходи клієнта
внаслідок простою, викликаного збоями в роботі обладнання, витрати
на запуск резервного обладнання;
- витрати підприємства, зумовлені незадоволенням споживачів
(Customer-dissatisfaction cost) відображають відношення клієнта до
окремого виду продукції підприємства. Вони включають втрату
виручки внаслідок відмови споживачів від придбання певного виду
продукції;
- вартість втраченої репутації (Loss-of-reputation cost) на відміну
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від витрат, зумовлених незадоволенням споживачів відображають
відношення до підприємства загалом. До цієї групи витрат належать
недоотримані доходи внаслідок відмови споживачів від придбання
продукції підприємства.
Оцінка непрямих витрат є достатньо складною, тому на практиці
їх рідко аналізують.
Оцінювання різних складових витрат на якість у системі
бухгалтерського обліку наведено в табл. 1.
Класичний підхід до класифікації витрат на якість широко
застосовується в управлінні якістю, однак його застосування в обліку
ускладнюється тим, що на практиці складно віднести витрати на якість
до конкретної групи.
Таблиця 1
Складові витрат на якість та їх оцінювання в бухгалтерському обліку
Класифікаційна
група

Оцінювання в системі
бухгалтерського обліку

Складові витрат
витрати на навчання персоналу

витрати на управління якістю

Превентивні
витрати

витрати на сертифікацію системи
управління якістю
витрати
на
повірку
(калібрування)
та
ремонти
засобів
вимірювання
та
випробувального устаткування,
здійснені
працівниками
підприємства витрати на повірку
(калібрування)
та
ремонти
засобів
вимірювання
та
випробувального
устаткування, здійснені
сторонніми організаціями
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за договірною вартістю послуг
з
навчання,
сплаченою
контрагенту
за сукупністю витрат на
утримання
персоналу, безпосередньо
пов’язаного з функціонуванням
системи управління якістю
за сумою грошових коштів,
сплаченою організаціям у сфері
сертифікації, стандартизації та
якості за сертифікацію системи
управління якістю
за сукупністю елементів витрат,
пов’язаних з обслуговуванням
засобів
вимірювання
та
випробувального устаткування
за договірною вартістю послуг
з обслуговування обладнання, в
окремих випадках вартістю
доставки
обладнання
у
відповідні
організації
метрологічної служби

Продовження табл. 1
Витрати
на
оцінку
якості

витрати на перевірку якості
сировини
витрати на здійснення контролю
якості та усунення недоліків
технологічної документації
витрати на здійснення контролю
процесу
виробництва,
проведення
випробувань
виготовленої
продукції,
забезпечення якості продукції під
час її упакування, зберігання і
транспортування

витрати
продукції

Внутрішні
втрати
від
невідповідної
якості

на

брак, що виявлено у виробництві
брак, що виявлено при передачі
продукції на склад
брак у зв’язку
сировиною

Зовнішні
втрати
від
невідповідної
якості

Непрямі
втрати
від
невідповідної
якості

сертифікацію

з

неякісною

витрати на усунення дефектів,
виявлених покупцем протягом
гарантійного періоду
втрати від дефектів, виявлених
покупцем
після
закінчення
гарантійного періоду

за
сукупністю
економічних
елементів витрат, пов’язаних з
оцінюванням якості, вартість
зразків,
втрачених
при
проведенні
лабораторних
досліджень

за сумою грошових коштів,
сплаченою організаціям у сфері
сертифікації, стандартизації та
якості за сертифікацію продукції
та
витратами
на
відбір,
упакування і транспортування
зразків до місця випробувань
За плановою (нормативною)
собівартістю за мінусом витрат,
що віднесені на винних осіб
За
повною
виробничою
собівартістю за мінусом витрат,
що віднесені на винних осіб
За
повною
виробничою
собівартістю
за
мінусом
відшкодування, одержаного від
постачальника
За повною собівартістю послуг з
гарантійного ремонту або заміни
неякісної продукції
За ціною реалізації, включаючи
транспортно-заготівельні витрати
на заміну продукції та інші
витрати, пов’язані з поверненням
неякісної продукції

втрати від бракованої продукції,
пов’язані
з
юридичною
відповідальністю

За
сумою,
вказаною
виконавчому листі

у

витрати понесені споживачем
витрати підприємства зумовлені
незадоволенням споживачів
вартість втраченої репутації

Не
оцінюються
та
відображаються
бухгалтерському обліку

не
у
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Тому, на нашу думку, при впровадженні та застосуванні системи
управління якістю доцільно класифікувати витрати на якість за
етапами процесу менеджменту якості:
1. Планування якості (quality planning) – частина менеджменту
якості, спрямована на постановку цілей (завдань) у сфері якості та
встановлення необхідних операційних процесів і пов'язаних з ними
ресурсів, що дозволяють досягти поставлених цілей.
2. Управління якістю (quality control) – частина менеджменту
якості, спрямована на виконання вимог щодо якості.
3. Забезпечення впевненості у якості (quality assurance) – частина
менеджменту якості, спрямована на забезпечення довіри тому, що
вимоги щодо якості виконуються.
4. Поліпшення якості (quality improvement) – частина
менеджменту якості, спрямована на підвищення ефективності та
результативності.
Російський науковець Карлик Є.М. класифікував витрати на
якість за цільовим призначенням:
- витрати на забезпечення якості – витрати, здійснені для
задоволення встановлених споживачем вимог до якості продукції чи
послуг;
- витрати на покращення якості – витрати на розробку та
впровадження програм підвищення якості продукції чи послуг;
- витрати на управління якістю – адміністративні витрати на
обслуговування системи якості на підприємстві [5].
На нашу думку, таку класифікацію доцільно доповнити
витратами на підтвердження якості продукції, які включають витрати
пов’язані з проведенням сертифікації продукції і наданням покупцю
доказів якості. Також класифікація буде неповною якщо не
включатиме втрати від невідповідної якості.
За способом віднесення до конкретного об’єкта витрати на
якість можуть бути прямими і непрямими. Прямі витрати можуть бути
безпосередньо віднесені до конкретного виду продукції або діяльності.
Непрямі витрати на якість, як і інші накладні витрати підлягають
розподілу.
Тому важливим напрямом класифікації витрат на якість для
потреб обліку та контролю є їх поділ за етапами життєвого циклу
продукції:
1) розробка – витрати на виявлення та запобігання порушень
встановлених вимог розробки згідно стандартів та інших нормативних
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документів, а також механічних помилок в процесі проектування
виробів і оформлення технічної документації. Місцями виникнення
таких витрат можуть бути відділи головного конструктора, головного
технолога, стандартизації, технічного контролю, метрологічні служби,
науково-дослідні,
проектно-конструкторські
та
технологічні
організації.
2) виробництво:
2.1) підготовка до виробництва (надходження сировини) –
витрати на здійснення вхідного контролю якості сировини, матеріалів,
напівфабрикатів і комплектуючих виробів, що будуть використані у
виробництві продукції. Такі витрати виникають у відділі матеріальнотехнічного постачання та у виробничо-технологічній лабораторії.
2.2) виробництво – витрати на здійснення контролю якості
технологічного процесу та перевірки якості продукції. Крім того
витрати на здійснення контролю показників якості продукції під час її
внутрішньозаводського транспортування, зберігання, пакування та
відправлення споживачу. На цьому етапі виникають внутрішні втрати
від невідповідної якості – брак у виробництві.
3) експлуатація (використання) – витрати на здійснення
перевірки відповідності показників якості продукції вимогам науковотехнічної документації при її зберіганні, транспортуванні і
експлуатації. Такі витрати виявляє споживач продукції.
4) відновлення (ремонт) – витрати на здійснення ремонту
(заміни) продукції, перевірку показників якості продукції після
ремонту і технічного обслуговування. Місцем виникнення цих витрат
буде гарантійна майстерня.
Висновки. В ході дослідження встановлено, що витрати на
якість включають витрати на забезпечення якості, витрати на
поліпшення якості, витрати на управління якістю, витрати на
підтвердження якості, а також внутрішні та зовнішні втрати від
неналежної якості. Особливості оцінювання у бухгалтерському обліку
витрат на якість зумовлені їх видом та економічним змістом. На
підприємствах, що впроваджують та використовують системи
управління якістю важливим є поділ витрат на якість за етапами
процесу менеджменту якості. З метою віднесення до конкретного виду
продукції витрати на якість доцільно поділяти за етапами життєвого
циклу продукції та місцями виникнення.
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Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні та
удосконаленні документування витрат на якість, їх розподілу та
включення до собівартості продукції чи віднесення до витрат періоду.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Напруженість
проблем зайнятості та безробіття в Україні є складовою системної
кризи в державі, що обумовлена катастрофічним станом економіки,
руйнацією соціальної сфери (особливо на селі), майновим
розшаруванням суспільства, зубожінням мільйонів людей.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Значний вклад в аналіз причин і розробку шляхів
вирішення проблем безробіття в сільській місцевості зробили такі
вітчизняні вчені: О.А. Бугуцький, М.Х. Вдовиченко, П.І. Гайдуцький,
О.І. Здоровцов, І.Г. Кириленко, Г.М. Купалова, Е.М.Лібанова,

Ляшенко О.А.
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М.К. Орлатий, І.В. Прокопа, С.М. Рижук, П.Т. Саблук, В. Стешенко,
Л.О. Шепотько, К.І. Якуба та інші. Вони не лише теоретично
обґрунтували фактори зниження безробіття, але й дали конкретні
практичні пропозиції, що були використані при розробці цілого ряду
нових законів та указів, що прямо або опосередковано впливають на
соціально-економічні умови життя працівників АПК, а відтак і на
показники зайнятості сільського населення.
Цілі статті. Метою статті є дослідження рівня зайнятості
Донецького регіону та визначення шляхів зниження безробіття.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Структурні
зрушення‚ що відбуваються на сучасному етапі розвитку національної
економіки‚ призводять до суттєвих негативних змін на ринку праці‚
зокрема‚ до достатньо значних обсягів і рівня безробіття економічно
активного населення і‚ як наслідок‚ до неефективного використання
робочої сили. Підвищення рівня безробіття викликало зниження рівня
життя.
Розв’язання проблем зайнятості населення у сільській місцевості
— один із пріоритетних напрямів вирішення проблем безробіття на
ринку праці нашого району, їх можливо вирішити лише поєднавши
зусилля служби зайнятості, органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та роботодавців шляхом створення нових робочих
місць, будуючи нові або відроджуючи старі виробництва,
відроджуючи соціальну сферу надання послуг на селі (ремонти різного
виду, перукарські послуги, послуги швачок тощо), шляхом підтримки
суб’єктів господарювання, які створюють нові робочі місця, через
надання їм пільг за рахунок місцевих бюджетів, створення додаткових
робочих місць у сільській місцевості через розвиток малого
підприємництва і само зайнятості.
У сільській місцевості області проживає кожний десятий її
мешканець, кожен одинадцятий робітник області зайнятий
сільськогосподарською діяльністю. Кількість громадян, які звернулися
в державну службу зайнятості за допомогою в працевлаштуванні і
отримали статус безробітного, в січні –лютому 2013 року склала в
області 11,3 тис. осіб. Загальна кількість зареєстрованих безробітних
на кінець лютого становила 33 тис. осіб, що більше, ніж на кінець
січня, на 5,2%. За сприяння державної служби зайнятості в січні –
лютому було праце влаштовано 2,6 тис. осіб, або 6,5% громадян, які
мали статус безробітного.
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Рис. 1. Динаміка зареєстрованих безробітних жителів України та
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Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених
підприємствами, установами та організаціями до служби зайнятості,
на кінець лютого 2013 року становила 3,4 тисячі. Навантаження
зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну
посаду) складало 10 осіб.
Кількість безробітних жінок на кінець лютого становила 19,7
тис. осіб, або 60% усіх зареєстрованих безробітних. Безробітної молоді
до 35 років перебувало на обліку 14,3 тис. осіб, або 43% всіх
безробітних. Середній розмір допомоги по безробіттю в лютому 2013
року становив 1219 грн
Рівень зареєстрованого безробіття на кінець лютого 2013 року
склав в області 1,2% населення працездатного віку. Рівень безробіття
економічно активного населення працездатного віку, визначений
органами статистики за методологією Міжнародної організації праці,
становив 8,5% (згідно з останніми даними за 9 місяців 2012 року).
Районний центр зайнятості, в межах своєї компетенції, постійно
працює над сприянням у зайнятості мешканців сільської місцевості. За
I півріччя 2012 року у Великоновосілківському районному центрі
зайнятості (далі – Центр зайнятості) зареєстровано 532 особи, що
становить 72 % показника відповідного періоду минулого року
(739 осіб).
Станом на 01.07.2012 року на обліку в Центрі зайнятості
перебувало 645 осіб, що на 8 % менше, ніж на 01.07.2011 року
(703 особи), з них 479 осіб отримували допомогу по безробіттю.
Протягом I півріччя 2012 року перебувало на обліку в Центрі
зайнятості 1470 осіб, що на 5 % менше, ніж за відповідний період 2011
року (1549 осіб).
Кількість актуальних вакансій станом на 01.07.2012 року в
Центрі зайнятості складала 72 одиниці, при навантаженні на
1 вакансію - 9 осіб.
За направленням Центру зайнятості протягом I півріччя 2012
року працевлаштовано 571 громадянина, з них: 157 - жінки, 177 –
молодь у віці до 35 років (в т.ч.: 17 - на заброньовані робочі місця).
У звітному періоді професійним навчанням було охоплено 201
особу, що становить 55 % річного завдання (365 осіб).
В оплачуваних громадських роботах брали участь 161
безробітний, за відповідний період минулого року – 323 особи. Із
загальної кількості осіб, які залучались до участі в громадських
роботах, 90 – за рахунок коштів Фонду, 71 – за рахунок коштів
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роботодавців.
Знято з обліку з інших причин у звітному періоді 254 особи, в
минулому році – 189 осіб.
За I півріччя 2012 року створено 484 нових робочих місць (річне
завдання (695 нових робочих місць) виконано на 69,6 %): з них 254 для найманих працівників у юридичних осіб, 182 - у фізичних осібпідприємців, (в т.ч. шляхом надання дотації роботодавцю – 3, шляхом
здійснення одноразової виплати допомоги по безробіттю для заняття
підприємницькою
діяльністю
–
3),
реєстрації
суб’єктів
підприємницької діяльності – 48.
Рівень зареєстрованого безробіття становить 2,8 % (за
підсумками I півріччя минулого року рівень зареєстрованого
безробіття становив 2,9 %).
З метою реалізації завдань, пов'язаних із соціальним захистом
населення від безробіття, сприянням громадянам у підборі підходящої
роботи, наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг,
професійної орієнтації, наданням послуг роботодавцям щодо добору
працівників та інформаційно-консультаційних послуг, а також
реалізацією інших завдань, визначених законодавством у сфері
зайнятості
населення
та
загальнообов'язкового
державного
соціального страхування на випадок безробіття спеціалістами Центру
зайнятості проведено:
- 5 днів відкритих дверей Центру зайнятості;
- 1 ярмарка вакансій;
- 14 виїзних акцій Центру зайнятості;
- 16 профорієнтаційних (уроків) семінарів для учнівської
молоді;
- 1 презентація курсів навчання;
- 1 презентація навчального закладу;
- 1 день відкритих дверей Центру зайнятості для осіб з
обмеженими фізичними можливостями;
- 5 семінарів для окремих категорій громадян, в т.ч. для
інвалідів;
- 4 семінари для безробітних з категорії довготривалого
безробіття.
Актуалізована та постійно оновлюється база даних щодо осіб з
обмеженими фізичними можливостями, які бажають працювати, та
забезпечено вільний доступ роботодавців до банку даних резюме. За
звітний період праце влаштовано 1 особу з обмеженими фізичними
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можливостями.
Станом на 01.07.2012 року на обліку перебувало 250 безробітних
з категорії довготривалого безробіття:
- від 6 до 9 місяців – 165 осіб;
- від 9 місяців до 1 року - 42 особи;
- від 1 року до 1 року 6 місяців – 33 особи;
- від 1 року 6 місяців до 2 років – 9 осіб;
- понад 3 роки – 1 особа.
З метою активізації роботи по створенню в районі нових
робочих місць, соціального захисту різних верств населення від
безробіття забезпечено проведення 4 засідань районної конкурсної
комісії з питань здійснення одноразової виплати допомоги по
безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності
та надання роботодавцям дотації на створення додаткових робочих
місць для працевлаштування безробітних.
У I півріччі 2012 року компенсовано підприємствам 211,6 тис.
грн витрат на заробітну плату прийнятих за направленням служби
зайнятості осіб на дотаційні робочі місця, виплачено 4398,4 тис. грн
допомоги по безробіттю та 66 тис. грн матеріальної допомоги в період
професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації
безробітного, фактичні видатки на організацію громадських робіт для
безробітних склали 101,9 тис. грн [1].
Висновки. Найкращий захист від безробіття - вибір професії,
яка затребувана на ринку праці. Серед негативних чинників, які
суттєво впливають на стан ринку праці в районі, залишається
«тінізація» зайнятості, відсутність коштів місцевих бюджетів на
організацію громадських робіт, не виконання плану працевлаштування
осіб, які потребують соціального захисту, на заброньовані робочі
місця та інші.
Для покращення ситуації на ринку праці району продовжується
робота щодо:
-впровадження планів і програм тематичних семінарів для
цільових груп населення з метою підвищення якості надання
профорієнтаційних послуг зареєстрованим безробітним;
- стимулювання розвитку підприємництва, малого та середнього
бізнесу, фермерських господарств;
- легалізації робочих місць та підвищення рівня заробітної плати
найманим працівникам;
- створення й збереження робочих місць і підвищення рівня
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зайнятості населення;
- залучення роботодавців та інших соціальних партнерів служби
зайнятості до процесу підготовки, перепідготовки та професійного
навчання кадрів;
- аналізу і висвітлення щоквартально в засобах масової
інформації основних тенденцій та стану ринку праці району.
Одним із можливих шляхів вирішення проблеми зайнятості на
селі - це сприяння самозайнятості населення шляхом відкриття
власного бізнесу за напрямками надання послуг у сфері побутового
обслуговування та інших сферах економіки - це пошив одягу,
перукарські та косметичні послуги, ремонт автомобілів, будівництво
та ремонт приміщень, ремонт взуття, виробництво будівельного
шлакоблоку, обробка деревини, відгодівля свиней, виготовлення
столярних виробів, транспортні послуги, садівництво, вирощування та
реалізація сільськогосподарської продукції тощо. Все це, в свою чергу,
в перспективі дасть можливість населенню мати соціальний захист та
страховий стаж для нарахування пенсій
Для села потрібні професії сфери побутового обслуговування та
професії, які необхідні для відродження старих виробництв (продукція
тваринництва, продукція переробної промисловості тощо) та для
створення нових виробництв [2]. Розроблюючи програми зайнятості
сільських рад та забезпечуючи їх виконання, слід пам’ятати, що
зменшення рівня безробіття у сільській місцевості в перспективі
призведе до розвитку села, а це в свою чергу призведе до соціальноекономічного розвитку району та країни в цілому.
1. Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю [Електронний ресурс] //
Статистична інформація. – Режим доступу: сайт http://www.donetskstat.gov.ua.
2. Шляхи сприяння зайнятості сільського населення [Електронний ресурс] – Режим
доступу: сайт http://www.tatvest.in.ua.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. На сучасному етапі
розвитку економіки і суспільства розробка і застосування таких
методів ведення господарства, які враховували б природні рівноваги зі
сторони мінімальних шкідливих впливів або приводили до
поліпшення природного потенціалу, вимагає від суб'єктів
господарювання оцінки впливу на навколишнє середовище і
проведення природоохоронних заходів. Головним інструментом,
покликаним вирішувати дане завдання на рівні підприємства є
бухгалтерський екологічний облік або облік в природокористуванні.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. На думку ряду авторів, в умовах ринку економічний
механізм перетворюється на базисний стабілізатор агропромислового
виробництва в регіоні і повинен створити умови обліку не тільки
природних, економічних, а й соціальних та екологічних
інтересів. Проблеми обліку екологічних витрат в системі фінансового
обліку відображені в працях таких вчених як О. Веклич, Л. Гнилицька,
Т.А. Дьоміна, І.В. Замула [2, 3], Н. Малюга [4], Л.А. Сахно [5] та інші.
Проте до цього часу такі стандарти і правила проведення обліку,
які охоплювали б всі складові екологічного обліку і вплив його на
прийняття об’єктивних управлінських рішень.
Цілі статті. Метою даної статті є розгляд проблеми,
необхідності ведення і впливу на управлінські рішення е. кологіческой
інформації про діяльність сільськогосподарського підприємства.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В даний
час необхідно проводити облік екологічного стану розвитку виробництва
в сільськогосподарських підприємствах, оскільки екологічні складові
мають негативний вплив на стан навколишнього середовища та якісні
показники виробленої продукції. Пріоритетними напрямками виступає
модернізація процесів виробництва та зберігання продукції
сільськогосподарського виробництва. Екологізація виробництва стимулює
розвиток екологічного обліку, як дієвого інструменту управління екологоекономічними аспектами діяльності господарюючого суб'єкта.
Фінансовий облік має особливість відображати поточне
здійснення господарських процесів, тобто він не виділяє екологічну
інформацію, а тому однозначно визначити ефективність діяльності
підприємства і його екологічних показниках досить проблематично,
оскільки вся наявна інформація знаходить своє відображення в
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загальних економічних показниках діяльності. В даних умовах
проблемно використовувати різні форми впливу на навколишнє
середовище, тому що неможливо оцінити повноту та ефективність
природоохоронної діяльності.
Відсутність інформації про екологічний облік створює проблеми
для користувачів інформації про підприємство і стає досить
проблематично
планувати
подальшу
виробничу
діяльність
господарюючого суб'єкта. В результаті цього на рахунках
бухгалтерського обліку не враховуються екологічні витрати, пов'язані
з цим операції, які є наслідком виснаження природних ресурсів і
деградації середовища.
Досить проблематично і оцінити екологічні витрати, які
відображають зміни якості навколишнього середовища, екосистем,
втрату біологічного різноманіття та інші екологічні послуги.
В історичному аспекті національна практика обліку екологічних
витрат досить нетривала і переживає етап свого становлення. За
кордоном поняття «екологічний облік» знайшов своє широке
поширення в 90-і рр. ХХ століття, а перші спроби використання його
були ще в 70-і рр. В Україні більшість підприємств вважає за краще не
розкривати інформацію про екологічні витрати, так як більшість їх
пов’язана із забрудненням навколишнє середовище. Як показали
дослідження, велика частина підприємств висвітлювали в обліку і
звітності тільки показники, які характеризували вплив господарської
діяльності підприємства на довкілля з позитивного сторони.
Причинами, які спонукали до необхідності виникнення і
здійснення екологічного обліку є наступні:
збільшились витрати на природоохоронну діяльність у
багатьох країнах;
жорсткість природоохоронного законодавства;
формування нових переваг споживачів інформації з
екологічних питань.
Перераховані проблеми спонукали до необхідності відображення
екологічних витрат у фінансовому обліку з певною метою:
відображення екологічних витрат і зобов'язань демонструє
відношення суб'єкта господарської діяльності до навколишнього
середовища і вплив природоохоронної діяльності на фінансовий стан
підприємства;
наявна екологічна інформація має вплив на інвестиційні
рішення;
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необхідністю виявлення екологічної інформації з метою
прийняття об'єктивних управлінських рішень;
обов'язковістю виконання концепції сталого розвитку та
дотримання принципу екоеффектівності з використанням екологічної
облікової інформації;
запиту нових інформаційних потреб користувачів щодо
здійснення природоохоронної діяльності суб'єктів господарювання.
Актуальність впровадження системи екологічного обліку в
сільськогосподарських підприємствах має економічний, екологічний
та соціальні аспекти (рис. 1).
Актуальність впровадженнч екологічного обліку в
сільськогосподарських підприємствах України

Экономічна
необхідність

Экологічна
необхідність

Соціальна
необхідність

Природоохоронна
діяльність з
підтримання
державної
програми
екологічного
контролю

Погіршення
стану
навколишнього
середовища

Підтримка іміджу
підприємства

Інвестиційна
діятельність

Виснаження
природних
ресурсів

Відношення з
громадськістю і
населенням

Рис. 1. Актуальність впровадження екологічного
сільськогосподарських підприємствах України

обліку

в

Екологізація облікової інформації дозволяє вирішити ряд
актуальних проблем, серед яких визначати екологічну ефективність
діяльності підприємства, комплексно з інформаційної точки зору
моделювати природоохоронну діяльність економічного суб'єкта,
надавати інформацію про економічну та екологічну діяльність
підприємства, генерувати екологічну інформацію фінансового і
нефінансового характеру.
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До нерегульованих питань використання екологічного обліку в
сільськогосподарських підприємствах, які не дозволяють достовірно
визначити окремі показники природоохоронної діяльності та,
відповідно, не сприяють повною мірою задоволенню інформаційних
потреб для прийняття управлінських рішень, слід віднести складність і
невизначеність фінансової оцінки в екологічній сфері.
Провівши ряд досліджень, на основі проведених ряду
досліджень запропоновано нами найбільш ефективні методи оцінки,
які можуть бути використані в екологічному обліку:
1. Ринкова оцінка природних ресурсів. Запаси невиробничих
матеріальних активів, які обертаються на ринку, такі як земля, можуть
оцінюватися шляхом застосування ринкових цін, що відображаються в
статистиці.
2. Оцінка екологічних ресурсів на основі компенсаційних
витрат. Компенсаційні витрати визначаються як витрати, які необхідно
було б понести протягом звітного періоду, що б уникнути поточного і
майбутнього погіршення природного середовища в результаті впливу,
який мав місце на протязі звітного періоду. За допомогою цього
методу проводиться оцінка витрат, які суб'єкти господарювання
зазнали б при виконанні обов'язкових екологічних норм для
збереження якості навколишнього середовища.
3. Умовна оцінка. При оцінці гіпотетичних витрат на збереження
природних активів розрахунок компенсаційних витрат відбувається в
основному
відносно
прямого
впливу,
що
здійснююється
сільськогосподарським виробництвом. Екологічні активи, які надають
екологічні послуги (повітря, земля, водні ресурси) розраховуються,
виходячи з концепції компенсаційних витрат.
Крім оцінки екологічних витрат складнощі викликають:
короткотерміновий характер сформованої інформації, в той час
як вирішення екологічних питань має довгостроковий характер;
відсутність комплексної методики відображення екологічних
аспектів в обліку, вимог і рекомендацій щодо формування і розкриття
даної інформації у фінансовій звітності;
недостатнє
нормативно-правове
регулювання
питань,
пов'язаних з інформаційним забезпеченням управління охороною
навколишнього середовища, раціонального природокористування та
екологічної безпеки господарюючих суб'єктів.
Висновки. Подолання зазначених складнощів і широке
впровадження екологічного обліку в загальну інформаційну систему
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фінансового обліку дозволяє на рівні сільськогосподарських
підприємств активізувати практичну природоохоронну діяльність,
здійснити інформаційний супровід процесу управління екологічним
потенціалом, забезпечити визначення економічної ефективності
природоохоронних і природовідновних заходів, а також надання
достовірної інформації зацікавленим користувачам щодо екологічної
складової діяльності сільськогосподарського підприємства.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Оцінка є одним з
важливих
методів
бухгалтерського
обліку.
Даний
метод
бухгалтерського обліку допомагає визначити не лише вартість активів
підприємства, але й виявити його потенційні можливості та перспективи
економічного розвитку. У наш час відповідно до вимог законодавства
оцінка
має обов’язково застосовуватися
усіма
суб’єктами
господарювання (незалежно від їх виду та форми власності), оскільки
інформація про майно господарюючого суб’єкта в обліку має бути
представлена виключно у грошовому вимірнику. На державному рівні
порядок проведення вартісної оцінки активів регулюється за допомогою
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», національних стандартів оцінки,
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Оцінка вважається однією з ключових проблем бухгалтерського
обліку.
Якщо ж говорити про нематеріальні активи, то ―проблемність‖
оцінки зростає в декілька разів. Викликано це тим, що поряд з вибором
методу оцінки виникають додаткові труднощі, які пов’язані з
ідентифікацією витрат, що формують первісну вартість нематеріальних
активів, та відсутністю абсолютно ідентичних активів на ринку.
Проблема вибору метода оцінки нематеріальних активів для
України залишається актуальною.
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Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. У науковій літературі питання вибору методів оцінки
нематеріальних активів висвітлювалися багатьма вченими як
вітчизняними, так і зарубіжними: Ф.Ф. Бутинцем, А. Бутнік-Сіверським,
С.Ф. Головим, Н.М. Малюгою, Г.В. Нашкерською, М.С. Пушкарем,
Г. Уманців, Р. Рейлі, Я.В. Соколовим, Джеймсом Р. Хітчнером та
іншими.
Однак, через ряд об’єктивних причин багато проблемних питань,
пов’язаних з оцінкою нематеріальних активів залишаються
невирішеними.
Цілі статті. Метою дослідження є вивчення особливостей оцінки
нематеріальних активів у вітчизняній та міжнародній практиці.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поняття
нематеріальних активів для бухгалтерів України відносно нове. Воно
використовується не тільки в бухгалтерському обліку, а й в управлінні,
оціночній діяльності і безпосередньо у повсякденному житті.
За таких умов бухгалтерський облік, як основна система, яка
забезпечує прийняття управлінських рішень повинна мати відповідний
методологічний інструментарій для бухгалтерського відображення
нематеріальних активів з метою задоволення зростаючих потреб
заінтересованих користувачів. В свою чергу бухгалтерське
відображення даного роду активів у складі майна підприємства
можливе лише за умови чіткого визначення їх вартості в результаті
оцінки.
В силу складності та неоднозначності економічної категорії
―нематеріальні активи‖ існує й безліч підходів до їх оцінки.
Найпоширенішими серед них є витратний, доходний та порівняльний
[3, с. 156]. Під час здійснення оцінки нематеріальних активів за
витратним підходом розраховується вартість витрат, що були понесенні
під час його створення або необхідних для його відтворення чи
заміщення.
Доходний підхід передбачає, що у процесі проведення оцінки
здійснюється розрахунок вартості нематеріального активу, при цьому
враховуючи майбутні вигоди, які можуть бути отримані при його
використанні. Доходний підхід застосовується для оцінки
нематеріальних активів у випадку, коли можливо визначити розмір
доходу, що отримує або може отримувати юридична чи фізична особа
від використання таких активів. Особливістю даного підходу є те, що
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його можна застосовувати у разі наявності достатнього обсягу
достовірної інформації про ціни на ринку об’єктів, характеристики яких
є подібними до характеристик оцінюваного об’єкту, та умови договорів
щодо розпорядження майновими правами на такі об’єкти.
У разі застосування порівняльного підходу до оцінки
нематеріальних активів подібність об’єктів визначається з урахуванням
їх виду, сфери застосування, економічних, функціональних та інших
характеристик. Сукупність елементів порівняння формується з
факторів, які впливають на вартість нематеріальних активів. До таких
факторів, зокрема, належать галузь або сфера, в якій може
використовуватись об’єкт нематеріальних активів; функціональні,
споживчі, економічні та інші характеристики такого об’єкта.
В цілому зручність вживання того або іншого підходу залежить
від того, який саме нематеріальний актив оцінюється. Використання цих
підходів у відношенні до нематеріальних активів несе свою специфіку,
оскільки вони є доволі нестандартним об’єктом для оцінки.
Так, наприклад, в рамках витратного підходу важко визначити,
наскільки витрати, понесені на створення чи відтворення об’єкту
відображають ринкову вартість різних нематеріальних активів. Не
завжди застосовується до нематеріальних активів і порівняльний підхід.
Пов’язано це з тим, що окремі об’єкти нематеріальних активів
трапляються досить рідко. Частіше за все вони продаються у складі
господарської одиниці. До того ж існують деякі об’єкти, наприклад,
патенти, до яких досить складно підібрати аналоги. Звичайно можуть
бути випадки, коли бізнес купується заради відомого бренду чи наявних
технологій, але зазвичай досить важко виділити вартість, що припадає
на нематеріальний актив. Тому основним підходом при оцінці
нематеріальних активів найчастіше є доходний підхід, заснований на
доходах, які очікує отримати власник об’єкту оцінки.
В залежності від способів отримання нематеріального активу
здійснюється й відповідна їх вартісна оцінка [4]. Важливим при цьому є
юридичний статус нематеріального об’єкта. Під юридичним статусом
розуміється документально підтверджені права особи чи підприємства
на володіння нематеріальним активом та якими документами це
підтверджено. Випадки, при яких виникає необхідність оцінки
нематеріальних активів відповідно до юридичного статусу можна
розділити на дві групи:
- зміна юридичного статусу нематеріального активу (внесення
нематеріальних активів до статутного капіталу та їх страхування;
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укладання ліцензійних договорів; одержання кредиту під заставу
нематеріальних активів);
- юридичний статус нематеріальних активів не змінюється (угода
з продажу чи купівлі нематеріального активу; розподіл майна між
власниками; реорганізація чи ліквідація підприємства).
Відповідно до зміни юридичного статусу оцінка активу також
змінюється.
У відповідності з нормами П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
підприємства можуть використовувати два види оцінки вартості
нематеріального активу: по історичній собівартості і справедливій
вартості [7]. Нематеріальні активи надходять на підприємство порізному. Вони можуть бути придбані готівкою, отримані безкоштовно
від інших підприємств, у результаті обміну або як внесок до статутного
капіталу. Первісна оцінка при придбанні за грошові кошти або їх
еквіваленти є найлегшою. До первісної вартості придбаного
нематеріального активу включають ціну придбання (крім отриманих
торговельних знижок), мито, непрямі податки, що не підлягають
відшкодуванню, та інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням
об’єкта та доведенням його до стану, придатного для використання за
призначенням. Прикладами таких витрат є: витрати на виплати
робітникам, які виникають безпосередньо в результаті доведення активу
до робочого стану; професійні гонорари; витрати на перевірку
належного функціонування такого активу. Якщо одночасно купують
кілька нематеріальних активів, вартість кожного з яких не виділена, то
розподіл вартості слід здійснювати виходячи з їх справедливої оцінки.
Якщо нематеріальний актив отриманий в обмін на подібний об’єкт, то
його первісна вартість дорівнює залишковій вартості переданого
нематеріального активу. Але у разі перевищення залишкової вартості
над справедливою, нематеріальний актив оцінюється за справедливою
вартістю, а різниця включається до фінансових результатів (витрат)
звітного періоду. Якщо нематеріальний актив обмінюється на
неподібний об’єкт, то його вартість визначається за справедливою
вартістю переданого об’єкта, що збільшується або зменшується на суму
грошових коштів та їх еквівалентів, отриману під час обміну [6, с. 26].
Нематеріальні активи можуть надійти до підприємства як внесок до
статутного капіталу. Собівартість активу у цьому випадку визначається
на рівні справедливої вартості, узгодженої засновниками (учасниками)
підприємства. При безоплатному отриманні нематеріальний актив
оцінюється за справедливою вартістю з урахуванням таких самих
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витрат, як і при придбанні власними силами. При об’єднанні
підприємств нематеріальні активи також оцінюються за справедливою
вартістю.
При цьому особливої уваги потребують нематеріальні активи, які
створені власними силами. Це пов’язано з тим, що такі активи особливо
важко ідентифікувати. Тому більшість таких активів взагалі не
обліковуються на балансі підприємств, а витрати на їх створення
відображаються у складі того звітного періоду, в якому вони були
понесені. Проблема полягає у відсутності методики оцінки
нематеріальних активів при створенні та оцінці майбутніх економічних
вигід від використання даного активу. Коли нематеріальний об’єкт
визнається активом, то очікується, що він буде використовуватися
протягом тривалого часу. Але в довгостроковому періоді надзвичайно
складно визначити ефект від використання такого активу. Так, облік
створення нематеріальних активів власними силами потребує
попереднього аналізу. Це пов’язано з тим, що процес створення
нематеріальних активів може включати заплановані підприємством
дослідження, які проводяться з метою одержання і розуміння нових
наукових та технічних знань. Відповідно до вимог П(С)БО 8
«Нематеріальні активи» витрати на дослідження не включають до
вартості нематеріальних активів, а відносять до складу витрат
підприємства в звітному періоді. Капіталізації підлягають витрати на
розробку об’єкта нематеріальних активів. Прикладами розробок можуть
бути: діяльність по розробці макету товарного знака; процес
програмування
при
створені
комп’ютерного
забезпечення;
проектування, винахід, випробування корисної моделі; розробка
рисунка промислового зразка. Приклади розробок наведені у МСБО 38
«Нематеріальні активи» Також МСБО «Нематеріальні активи»
рекомендує
здійснювати
капіталізацію
витрат
за
внутрішньогенерованими нематеріальними активами від дати, коли
вони вперше починають відповідати критеріям визнання. При цьому
раніш здійснені затрати сторнувати забороняється [5].
На сучасному етапі розвитку господарських відносин
підприємства все частіше оцінюють активи за справедливою вартістю,
поняття якої вперше з’явилось на початку 90-х років в американських
стандартах FAS-105 та FAS -107 (1991 р.), які визначали правила
розкриття інформації про фінансові інструменти [5]. Це спричинено, в
першу чергу міжнародними тенденціями щодо використання даного
виду оцінки, адже в світовій практиці активи все частіше оцінюються
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саме за справедливою вартістю.
Дана ситуація призвела до появи нових міжнародних
нормативних актів, які були створені задля визначення порядку
застосування справедливої вартості у професійній оціночній діяльності.
Варто відзначити те, що у вітчизняному П(С)БО 8 ―Нематеріальні
активи‖ зазначені лише випадки, коли оцінка повинна здійснюватися за
справедливою вартістю і немає чітких інструкцій по застосуванню
даного виду оцінки. Згідно П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»
―справедлива вартість‖ – це сума, за якою може бути здійснений обмін
активу чи оплата зобов’язань в результаті операцій між обізнаними,
зацікавленими та незалежними сторонами. У відповідності з вимогами
стандарту справедливу оцінку активів, зокрема і нематеріальних, слід
застосовувати для отримання достовірної та справедливої інформації
про їх оцінену та переоцінену вартість.
Здійснюючи оцінку за справедливою вартістю необхідно
пам’ятати про чотири її основи, які включають історичну та поточну
собівартість, вартість реалізації (погашення) і теперішню вартість
[5, с. 43].
Історична собівартість передбачає, що активи відображають за
сумою сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або за
справедливою вартістю компенсації, виданої, щоб придбати їх на
момент придбання.
При застосуванні поточної собівартості вартість нематеріальних
активів відображають за сумою грошових коштів або їх еквівалентів,
яка була б сплачена в разі придбання подібного нематеріального активу
на поточний момент.
Вартість реалізації передбачає, що нематеріальні активи
відображаються за сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яку
можна було б отримати на поточний момент шляхом продажу даного
активу в процесі звичайної реалізації.
Теперішня вартість означає, що активи відображаються за
дисконтованою вартістю майбутніх чистих надходжень грошових
коштів, що, як очікується, має генерувати стаття в нормальному ході
діяльності підприємства.
У процесі здійснення господарської діяльності вартість
нематеріальних активів, що належать підприємству, може змінитися,
тому інколи необхідно проводити їх переоцінку.
У разі переоцінки нематеріальних активів їх справедливу вартість
визначають на дату переоцінки з посиланням на ціни активного ринку.
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Активним ринком вважають той, на якому існують усі наведені умови:
об’єкти, що продаються та купуються на цьому ринку є однорідними; у
будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;
інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.
Об’єктом переоцінки можуть бути лише ті нематеріальні активи,
для яких існує активний ринок. На практиці коло таких активів є дуже
обмежене.
Водночас немає активного ринку для авторських прав,
торговельних марок та аналогічних унікальних нематеріальних активів.
Безумовно, такі активи також продаються та купуються, але операції з
ними здійснюються нерегулярно, а ціни в кожному конкретному
випадку враховують індивідуальні характеристики об’єкта [1, с. 8].
При здійсненні переоцінки окремого нематеріального активу слід
переоцінювати всі інші активи класу, до якого він належить. Якщо
окремий об’єкт у класі переоцінених нематеріальних активів не може
бути переоцінений через відсутність активного ринку, його слід
оцінювати за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та
накопичених збитків від зменшення корисності. Якщо ж справедливу
вартість переоціненого нематеріального активу неможливо в
подальшому визначити з посиланням на активний ринок, балансовою
вартістю такого активу є його переоцінена вартість на дату останньої
переоцінки за вирахуванням подальшої амортизації та накопичених
збитків від зменшення корисності [1].
Оцінка нематеріальних активів дійсно є важливою складовою
ефективного функціонування господарюючого суб’єкта. Але варто
пам’ятати, що незалежно від способу отримання нематеріальних активів
їх надходження і введення в експлуатацію повинне бути оформлене
відповідними документами, що описують даний ресурс як об’єкт
власності, визначають порядок його використання, а також
підтверджують майнові права підприємства на таке використання.
Висновки. Проаналізувавши різні підходи до оцінки
нематеріальних активів, можна вказати, що оцінка нематеріальних
активів повинна забезпечувати достовірне уявлення інформації про
майновий і фінансовий стан підприємства в його бухгалтерській
звітності. Крім того, не існує універсального методу оцінки, який би не
мав недоліків і забезпечував би усіх без виключення користувачів
фінансової звітності. Тому вибір методу оцінки нематеріальних активів
передбачає досконале вивчення цілей оцінки в бухгалтерському обліку.
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КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКА
В статье представлены результаты анализа факторов внешней среды, которые
влияют на процесс управления кредитным потенциалом банка, выявлены угрозы и
возможности для банка в случае влияния данных факторов, а также предложены
соответствующие управленческие решения в этом направлении.
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Постанова проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Динаміка
кредитного потенціалу банку в сучасних умовах розвитку обумовлена
низкою чинників зовнішнього середовища. Світова фінансова криза
сприяла необхідності виявлення чинників впливу на формування кредитних
ресурсів і напрями їх розміщення. Важливим у цьому аспекті залишається
своєчасність прийняття управлінських рішень та акценту на ефективності
організації кредитної діяльності банків в цілому.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідження питання аналізу й оцінки основних чинників
впливу на формування та реалізацію кредитного потенціалу банку
знайшли своє відображення в роботах таких українських та російських
учених: М. Ф. Пуховкіної [3], М. І. Савлука [3], О. І. Лаврушина [2],
А. М. Тавасієва [1], Є. П. Жарковської [6], Г. С. Панової [10],
М. В. Корнєєва [7], І. Н. Рикової [11], Н. В. Фисенко [11]. Поряд із тим,
недостатньо висвітленим залишається питання оцінки впливу на
процес управління кредитним потенціалом банку зовнішніх чинників,
своєчасне виявлення яких сприяє ефективності оцінювання очікуваних
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обсягів кредитних ресурсів банку з перспективою їх подальшого
розміщення в кредитну заборгованість.
Цілі статті. Основною метою статті є визначення та оцінка
показників зовнішнього середовища як вагомих чинників впливу на
управління кредитним потенціалом вітчизняних банків.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Важливе
значення для аналізу будь-якого економічного процесу мають
прийоми та методи його проведення. Так, розроблено й
використовується багато різноманітних методів економічного аналізу
(традиційні, статистичні, математичні тощо). Разом із цим слід
використовувати доступні, достатньо прості методи, що можуть у
подальшому бути легко впроваджені в практичну діяльність банків.
Виходячи з останнього, можна констатувати, що для отримання
результатів визначення формуючих чинників обсягів кредитної
діяльності банків, на нашу думку, слід обрати спеціальний метод
економічного аналізу – кореляційно-регресійний аналіз. Доцільність
застосування сучасних методів моделювання та методів аналізу
результатів полягає в можливості подальшого забезпечення
інформаційно-програмної підтримки управління кредитним процесом
банку.
Підтверджують такі погляди, насамперед, наукові праці
Й. Грубера [4], В. І. Суслова [13], І. В. Орлової [9], В. А. Половнікова
[9], які у своїх практично орієнтованих дослідженнях обґрунтували
доцільність використання кореляційно-регресійного аналізу для
оцінки економічних процесів банківського сектора та сформували
методичні підходи до використання цього методу як одного з
найефективніших методів економіко-математичного моделювання,
який можна застосовувати для визначення потенційних причин
погіршення діяльності банку та оцінки впливу різних чинників на
визначальний показник розвитку банку в досліджуваному напрямі.
У цьому випадку використання множинного кореляційного та
регресійного аналізу дасть можливість визначити вплив зазначених
чинників на загальний розмір кредитного потенціалу банку.
Процес виокремлення ефективних умов залучення та розміщення
ресурсів доцільно починати з аналізу й оцінки впливу зовнішніх
чинників на кредитний потенціал з метою визначення його обсягу, а
також розрахунку ступеня впливу на можливості трансформації
джерел кредитного потенціалу в кредитну заборгованість (табл. 1).
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Індекс промислової продукції,
%

Доходи населення,
%

Індекс споживчих цін (інфляція),
%

Процентні ставки за кредитами наданими
резидентам у національній валюті,
%

104
,2

98,2

11
5,0

100
,2

16,0

8,4

13,0

Облікова ставка НБУ, %

ВВП,
%

794
,0

Процентні ставки за депозитами,
отриманими від резидентів у іноземній
валюті, %

Офіційний курс гривні, грн

6943810
45,0

Процентні ставки за кредитами,
наданими резидентам у
іноземній валюті,
%
Процентні ставки за депозитами,
отриманими від резидентів у національній
валюті, %

Обсяг кредитів,
тис. грн

Таблиця 1
Статистичні дані за окремими макропоказниками станом на 01.01.2013

7,0

7,
5

Джерело: складено автором за [12]

Аналіз чинників впливу макроекономічного середовища дає
підстави для встановлення закономірностей тенденцій кредитної
активності банків в сучасних умовах, що дає змогу виявити потенціал
повного використання можливих резервів для поліпшення результатів.
Вплив чинників макросередовища на процес прийняття управлінських
рішень у контексті реалізації кредитного потенціалу банку подано в
табл. 2.
Таблиця 2
Оцінка впливу чинників макросередовища на процес управління
кредитним потенціалом банку
ғ
з/п

1.

Чинник впливу

Підвищення
офіційного курсу
гривні до долара
США

Загроза/
можливість для банку

Відповідні управлінські рішення
банку

Можливість використання
кредитних ресурсів в контексті
підвищення
ефективного
розвитку грошового ринку;
підвищення
купівельної
спроможності споживачів, що
сприяє зростанню обсягів
кредитних операцій

Акумулювання
додаткових
ресурсних джерел для збільшення
обсягів кредитування;
розширення
асортименту
депозитно-кредитних продуктів;
збільшення кількості точок
продажу кредитних продуктів
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Продовження табл. 2

2.

3.

4.

Зниження
офіційного курсу
гривні до долара
США

Підвищення
загального
рівня реального
ВВП
Зниження
загального
рівня реального
ВВП
Збільшення
індексу
промислової
продукції
Зниження
індексу
промислової
продукції
Підвищення
рівня доходів
населення

Можливість
зменшення
кредитної активності банків у
результаті
переливання
капіталу між кредитним і
валютним ринками через
зростання
дохідності
від
операцій на останньому;
падіння довіри населення до
національної
валюти
призводить до зменшення
попиту на гривневі депозити та
збільшення попиту на кредити
в гривні
Зростання
обсягів
кредитування

Збільшення відсоткових ставок
за кредитами;
збільшення відсоткових ставок
за гривневими депозитами

Зменшення ресурсів банку як
результат зменшення прибутку
суб’єктів господарювання;
зменшення
обсягів
кредитування
Зростання
попиту
на
кредитні ресурси

Розширення
спектра
фінансових інструментів та
додаткових послуг і продуктів з
метою залучення додаткової
клієнтської бази
Розширення ресурсної бази
банку для збільшення обсягів
кредитування

Зменшення
кількості
кредитоспроможних
позичальників

Зменшення
кредитування

Збільшення
депозитних
вкладень
громадян
дає
можливість банку збільшувати
кредитний потенціал

Розробка дієвих маркетингових
програм із залучення коштів
населення;
спрямування отриманих коштів
від населення в прибуткові
кредитні проекти
Зменшення обсягів надання
кредитів

5.
Зниження рівня
доходів
населення
Підвищення
індексу
6. споживчих цін
(інфляція)

Зменшення
попиту
депозитні продукти

на

Знецінення активів;
проблеми з поверненням
довгострокових кредитів
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Збільшення відсоткових ставок
за кредитами

обсягів

Урахування
інфляційного
впливу
при
визначенні
відсоткової ставки за кредитом;
проведення
банком
комплексної оцінки ризику

Продовження табл. 2

7.

6.

8.

9.

Зниження
індексу
споживчих цін
(інфляція)

Підвищення
купівельної
спроможності споживачів, що
сприяє зростанню обсягів
кредитних операцій

Проведення банком активної
кредитної політики

Підвищення
процентних
ставок за
кредитами,
наданими
резидентам у
національній
валюті
Зниження
процентних
ставок за
кредитами,
наданими
резидентам у
національній
валюті
Підвищення
процентних
ставок за
кредитами,
наданими
резидентам у
іноземній валюті
Зниження
процентних
ставок за
кредитами,
наданими
резидентам у
іноземній
валюті
Підвищення
процентних
ставок за
депозитами,
отриманими
від
резидентів у
національній
валюті

Подорожчання
кредитних
продуктів веде до зменшення
попиту на них

Розширення
асортименту
кредитних продуктів у гривні

Зростання
попиту
на
довгострокове кредитування

Проведення
заходів,
спрямованих на мінімізацію
витрат за кредитними операціями

Подорожчання
кредитних
продуктів веде до зменшення
попиту на них

Розширення
асортименту
кредитних продуктів в іноземній
валюті

Зростання
попиту
на
довгострокове кредитування

Проведення
заходів,
спрямованих на мінімізацію
витрат за кредитними операціями

Зростання
відсоткових
ставок за кредитами, що
значно обмежує можливість
банку щодо кредитування та
збільшує кредитні ризики

Реалізація заходів зі зниження
кредитного ризику
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Продовження табл. 2

10.

11.

Зниження
процентних
ставок за
депозитами,
отриманими
від
резидентів у
національній
валюті
Підвищення
процентних
ставок за
депозитами,
отриманими
від резидентів
у іноземній
валюті
Зниження
процентних
ставок за
депозитами,
отриманими
від резидентів
у іноземній
валюті
Підвищення
облікової
ставки НБУ

Можливість
отримання
банком дешевших кредитних
ресурсів

Розширення
можливостей
банку
щодо
використання
кредитних ресурсів

Зростання
відсоткових
ставок за кредитами, що
значно обмежує можливість
банку щодо кредитування та
збільшує кредитні ризики

Реалізація заходів зі зниження
кредитного ризику

Можливість
отримання
банком дешевших кредитних
ресурсів

Розширення
можливостей
банку
щодо
використання
кредитних ресурсів

Збільшення
відсоткової
ставки по депозитах;
збільшення
відсоткової
ставки по кредитах

Реалізація заходів зі зниження
кредитного ризику

Зниження
облікової
ставки НБУ

Зменшення
відсоткової
ставки по депозитах;
зменшення
відсоткової
ставки по кредитах

Збільшення та диверсифікація
депозитного портфеля

Джерело: побудовано автором
За даними табл. 1, слід відмітити, що названі чинники істотно
впливають на результат управлінських рішень при реалізації кредитної
діяльності, що дає можливість використовувати їх для подальшого
аналітичного дослідження в такому контексті: офіційний курс гривні
(Х1); ВВП (Х2); індекс промислової продукції (Х3); доходи населення
(Х4); індекс споживчих цін (інфляція) (Х5); процентні ставки за
кредитами, наданими резидентам у національній валюті (Х6);
процентні ставки за кредитами, наданими резидентам у іноземній
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валюті (Х7); процентні ставки за депозитами, отриманими від
резидентів у національній валюті (Х8); процентні ставки за
депозитами, отриманими від резидентів у іноземній валюті (Х9);
облікова ставка Національного банку України (Х10).
Групування вхідних статистичних даних проводилося на основі
оприлюдненої звітності банків України Національним банком України
та офіційних даних Державної служби статистики України [5; 12].
Загальна
методологія
дослідження
вибіркової
лінійної
багатофакторної регресійної моделі має вигляд [8] (1):

y b0 b1x1  bp x p

e,

(1)

де y – залежна змінна;
x1, …, xp – незалежні змінні (або чинники);
b0, b1, …, bp – оцінки невідомих параметрів узагальненої моделі;
е – випадкова величина (помилка).
Отже, з наведеної формули (1) видно, що багатофакторна модель
має р незалежних чинників, які впливають на залежну змінну у, та
(р+1) невідомих параметрів, котрі потрібно оцінити.
Проведення відповідних розрахунків за показниками додатку А
дало змогу отримати таке рівняння (2):

y

0,892 x1

0,638x4

0,839 x8

0,598x9

0,006 , (2)

де х1 – офіційний курс гривні до долара США;
х4 – доходи населення;
х8 – процентні ставки за депозитами, отриманими від резидентів
у національній валюті;
х9 – процентні ставки за депозитами, отриманими від резидентів
у іноземній валюті.
Фундаментальна залежність обраних чинників визначає їхній
ґрунтовний вплив на результуючий показник. Проведене математичне
моделювання визначило, що на кредитну діяльність банків істотно
впливають офіційний курс гривні до долара США, доходи населення,
процентні ставки за депозитами, отриманими від резидентів у
іноземній валюті, та обернений вплив мають процентні ставки за
депозитами, отриманими від резидентів у національній валюті.
Результати вагомості впливу макроекономічних показників як
чинників на кредитну діяльність банківського сектора дають змогу
стверджувати, що досліджені чинники є зовнішніми індикаторами
процесу збільшення або зменшення кредитного потенціалу
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українських банків. Динаміка визначених змінних дозволяє проводити
постійний контроль кредитних процесів і визначати ступінь впливу на:
обсяги кредитних операцій (при підвищенні офіційного курсу
гривні до долара США збільшуються обсяги кредитування);
параметри кредитної політики банків (при збільшенні доходів
населення банки проводять агресивну кредитну політику та
збільшують обсяги кредитного портфеля);
цінові кредитні пріоритети (при підвищенні рівня процентних
ставок за депозитами, отриманими від резидентів у іноземній валюті,
підвищуються відсоткові ставки за кредитами та відповідне зниження
процентних ставок за депозитами, отриманими від резидентів у
національній валюті, призводить до зниження вартості кредитних
ресурсів для клієнтів банків).
Отже, слід зауважити, що проведений аналіз дає змогу визначити
межі поширення рівня впливу на окремі складові кредитної діяльності
банків певного набору макроекономічних показників. Прямий та
обернений ефекти впливу основних чинників зовнішнього середовища
визначили
можливість
розширеного
аналізу
забезпечення
безперервності процесу кредитної діяльності через призму
ідентифікації вірогідних параметрів імовірних дестабілізаційних
коливань економічного середовища та пріоритетні напрями
ідентифікації й систематизації існуючих проблемних секторів
механізму формування кредитного потенціалу банків в сучасних
умовах розвитку економіки.
Висновки. Таким чином, слід відзначити, що загально
орієнтовані тенденції реалізації кредитної діяльності вітчизняних
банків обумовлені впливом чинників зовнішнього середовища, які
визначають кредитну політику банківського сектора з урахуванням
загального економічного становища. Банки як основні суб’єкти
фінансового ринку, що беруть безпосередню участь у трансформації
ресурсних потоків країни, відповідно мають факторне навантаження з
боку економічних процесів і відповідних показників. Проте, необхідно
зауважити, що, маючи характерні особливості при реалізації стратегії
кредитної діяльності, внутрішньобанківські процеси не менш вагомо
впливають на процес управління кредитним потенціалом. Відповідно
до цього постає необхідність у аналізі особливостей проведення
кредитної політики вітчизняних банків, що дасть можливість
установити
закономірності
процесу
управління
кредитним
потенціалом у банках України.
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ПАПЕРІВ УКРАЇНИ
У публікації розглядаються питання щодо особливостей функціонування ринку
цінних паперів України. Здіснюється оцінка узагальнюючих показників діяльності
банків на ринку цінних паперів з метою визначення позитивних та негативних
сценаріїв реалізації інвестиційної діяльності банків.
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In the publication questions are examined in relation to the features of market’
equities functioning of Ukraine. The estimation of summarizings performance of banks
indicators is carried out at the equities market with the purpose of positive and negative
scenarios’ determination of investment banks’ realization activity.
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Постанова проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Дієвий
розвиток сучасного стану економіки України неможливий без існування
й сталого функціонування ринку цінних паперів, у якому значна роль
відводиться банківському сектора. Це обумовлено тим, що саме банки є
одним із найважливіших елементів структури фінансового ринку щодо
організації руху грошових і капітальних ресурсів. В той же час існує ряд
проблем, які знижують активізацію інвестиційної діяльності такого
потужного економічного інституту, як банк, оскільки процес
мобілізації та зосередження вільних грошових коштів гальмується
низьким рівнем розвитку ринку цінних паперів в Україні. Від цього
залежить як кількість коштів, так і якість інвестиційних операцій, які
забезпечують процес відтворення. І саме питання інвестиційної
діяльності банків на ринку цінних паперів з огляду оцінки основних
тенденцій зміни узагальнюючих показників її реалізації набуває
особливого актуального значення для забезпечення фінансової стійкості
інвестиційних процесів національної економіки та банківського сектора.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Суттєвий внесок в розробку методологічних підходів щодо
аналізу інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів
зробили такі відомі вчені-економісти, як О.В. Васюренко [1],
Б.Л. Луців [2], Т.В. Майорова [3], А.А.Пересада [4], які розробили
науково-методичну базу управління інвестиційною діяльністю на рівні
як макро-, так і мікроекономіки, та внесли вагомий вклад в розвиток
наукових уявлень про вагомість взаємодії банківського сектора та
ринку цінних паперів в цілому. Серед практично-орієнтованих
спеціалістів сфери використання математичних методів моделювання
економічних процесів найбільш результативними для діяльності
банківського сектора стали роботи Грубер Й. [5], В.І. Суслова [6],
І.В. Орлової [7], В.А. Половникова [7], які сформували обґрунтовані
методичні підходи щодо доцільності використання найбільш
ефективних методів економіко-математичного моделювання, що вдало
застосовуються при аналізі основних показників діяльності банків в
цілому, та на ринку цінних паперів зокрема.
Цілі статті. Пріоритетною метою дослідження є виявлення
особливостей
розвитку
макросередовища
з
відповідним
виокремленням показників формування інвестиційних потоків
національної економіки та визначення основних тенденцій зміни
узагальнюючих показників інвестиційної діяльності банків на ринку
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цінних паперів України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Слід зауважити,
що розвиток вітчизняного ринку цінних паперів має хаотичних
характер та є індикатором економічних процесів у країні, а отже
доцільним буде проведення аналізу довгих рядів спостереження,
оскільки короткий часовий інтервал унеможливлює виявлення
загальних тенденції процесу інвестиційної діяльності банків на ринку
цінних паперів. Для ґрунтовного узагальнення основних тенденцій
діяльності банків на ринку цінних паперів та ефективної репрезентації
проблемних розривів фундаментальних показників, часовим
інтервалом дослідження обрано період з 01.01.2002 року по 01.01.2012
року. Обраний часовий діапазон рядів динаміки найбільш повно
характеризує загальний стан ринку цінних паперів та відповідних
операцій банків на ньому та обґрунтовує зроблені зауваження. Слід
зазначити, що даний аналіз повинен мати різноплановий характер,
враховувати низький рівень розвитку ринку цінних паперів та
можливість впливу факторів зовнішнього середовища, а отже,
відповідно охоплювати максимальну кількість факторів впливу, що
підтверджується дослідженнями Л. Руденко та В. Корнєєва [8].
Показники макросередовища охоплюють великий перелік
значень, проте для конкретизації проведення дослідження
інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів та з
урахуванням вищезазначених міркувань, слід зазначити, що
необхідним є оптимальний набір значень показників, що мають
безпосередній вплив на результат реалізації операцій банків з цінними
паперами, а отже, і на ефективність зазначеної діяльності. Такий
підхід повністю співпадає з дослідженнями О.О. Пресецького [9],
Н.П. Дроздової та І.Г. Кормиліцина [10]. До факторів макровпливу в
якості основних показників загальна динаміка яких зображена на
рис.1., доцільним є віднесення наступних: валовий внутрішній
продукт, індекс промислової продукції, доходи населення, індекс
споживчих цін (інфляція), офіційний курс гривні.
Окрім загальних факторних значень, ми виділяємо і специфічні,
або ті що мають безпосереднє відношення до формування якісних
інвестиційних потоків в цілому, а саме: інвестиції в основний капітал,
прямі іноземні інвестиції, прямі інвестиції в економіку країн світу,
кількість угод з цінними паперами на біржах (рис. 2).
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Рисунок 1. Динаміка загальних макроекономічних показників
розвитку з 01.01.2002 року по 01.01.2012 рік
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Рисунок 2. Динаміка макроекономічних показників формування
інвестиційних потоків з 01.01.2002 року по 01.01.2012 рік.
Зазначені фактори не тільки мають істотний вплив на розвиток
ринку цінних паперів, але, і безпосередньо впливають на показник
інвестиційних операцій банківського сектора з цінними паперами. Що,
в свою чергу, визначає їх пріоритетність при дослідженнях
впливовості зв’язку.
У залежності від ситуації такий набір показників може
сформувати уявлення щодо пріоритетів інвестиційної діяльності
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банків на ринку цінних паперів, а їх ранжування та подальше
упорядкування в якості альтернативних нормалізованих показників
дозволить визначити проблемні періоди у часовому діапазоні
дослідження та визначити можливі економічні характеристики їх
комбінування. В нашому випадку, завдання ранжирування зазначених
показників
макросередовища
обґрунтовано
необхідністю
упорядкувати результуючий показник інвестиційної діяльності банків
на ринку цінних паперів – інвестиційні операції з цінними паперами в
якості альтернативи, оціненої по декількох критеріям.
У класичній теорії ухвалення рішень даний клас завдань
відноситься до багатокритеріальних завдань ухвалення рішень в
умовах визначеності, коли кількість альтернатив і критеріїв відома, а
оцінки об'єктів по вектору критеріїв мають кількісні характеристики,
що повністю співпадає з обраними кількісними показниками. В свою
чергу, вирішення подібних завдань на практиці як правило, зводиться
до побудови оціночної функції, яка ставить у відповідність кожному
об'єкту (обраному показнику) деяку кількісну характеристику, що
визначає місце альтернативи в рейтинговому списку.
Розглядаючи класичне завдання багатокритеріального ухвалення
рішень, визначимо, що X

x1 , x2 ,..., xn – безліч альтернативних

R m – векторний критерій
варіантів рішень, xi i 1, n ; f : X
переваги альтернатив (показників макросередовища), кожна
R1 – кількісна оцінка по j -му критерію.
компонента якого f j : X
Тоді

f ( xi )

альтернативи

( xi )

1

по

f1 ( xi ), f 2 ( xi ),..., f m ( xi ) - векторна оцінка i-тої
критеріям

m

( xi ), 2 ( xi ),...,

m

( xi )

0,1

( i 1, n ).
m

Визначимо

через

( i 1, n ) вектор нормованих

оцінок для i-тої альтернативи по вектору критеріїв f . Для нормування
критеріїв зазначимо наступну систему рівнянь (1):
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f j xi

j

де f jmin

f jmax

( xi )

f jmax

f j xi

f jmax

f jmin

f j xi

f jmin

f jmax

f jmin

f j ( xi )

f jmin

f jmax

f jmin

дестимулятор;
стимулятор.

, (i 1, n, j 1, m), (1)

min f j x1 ,..., f j xn ,
max f j x1 ,..., f j xn ,

(i 1, n, j 1, m). при цьому буде за доцільне вважати, що

,
найбільш прийнятним є найбільше значення.

Таким

( )

1

чином

, 2 ,...,

m

визначимо

,

: 0;1

на

m

множині

0,1

m

функцію

0;1 . Слід зазначити, що при

умові нормування значень функції

0

має обмеження (2.2):
d ,l

1 (2)

Таким чином, встановивши відповідні інгредієнти показників
макросередовища та за допомогою вбудованих в EXCEL статистичних
функцій максимуму та мінімуму, отримаємо наступні результати
(табл. 1).
Зокрема, якщо детальніше розглянути результати отриманих
розрахунків можна визначити, що:
по-перше, при встановлених граничних межах максимальне
значення показника на заданому інтервалі часу становить 8,4641, а
мінімальне 2,9564;
по-друге, таке значення відповідає обраному комбінаційному
набору показників макросередовища станом на 01.01.2011р., в той час
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як комбінація показників станом на 01.01.2005р. визначає другий за
величиною показник 4,1002 (власні розрахунки);
по-третє, при
заданому співвідношенні показників
макросередовища та інвестиційних операцій банків з цінними
паперами визначається позитивна компонента їх розвитку, а значення
показників станом на 01.01.2010 відповідає негативній характеристиці.
Слід відзначити, що проміжки часу 01.01.2005 р. та 01.01.2011 р.
при стрімкому підвищенні показника інвестиційних операцій банків з
цінними паперами, характеризуються різким підвищенням значень
показників валового внутрішнього продукту, доходів населення,
прямих іноземних інвестицій, кількості угод з цінними паперами на
біржах. Результати оцінки показників станом на 01.01.2012 р. істотно
не варіюється з аналогічним періодом 2011 р. Це обґрунтовує
першочергове позиціонуюче навантаження групи саме зазначених
показників на позитивні зміни інвестиційної діяльності банків на
ринку цінних паперів в цілому, оскільки відмічається пряма
залежність між підвищенням значень комбінації даного набору
показників та об’ємів грошових потоків на ринку, а отже, відповідно, і
потенційні
можливості банків для реалізації
відповідних
інвестиційних операцій банків з цінними паперами.
Таблиця 1
Результати розрахунків впливу показників макроекономічного
розвитку на обсяг інвестиційних операцій банківського сектора з
цінними паперами

0,1976

3,9551

0,0069

3,5456

Загальна сума

0,1194
0

Операції банків з цінними
паперами

0,0003
0

Кількість угод з цінними
паперами на біржах

0,0080
0,0110

Прямі інвестиції в економіку
країн світу

0,8558
0,6923

Прямі іноземні інвестиції

0,6429
0,9087

Інвестиції в основний капітал

0,5192
0,4038

Індекс споживчих цін

0,6359
0,6832

Доходи населення

0,8922

01.01.2003

0,7435

Індекс промислової продукції

0,0847

Валовий внутрішній продукт

01.01.2002

0,0962

Часовий
період

Офіційний курс гривні

Нормалізовані показники макросередовища банків
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3,7381
4,1002
3,4815
3,3376
3,8167
3,7508

1

1

8,4641

1

1

8,4537

2,9564

0
0,0198
0,0492
0,0738
0,1857
0,1786

1
1

0,4423

0,0045
0,0948
0,0746
0,0373
0,0788
0,1548

1
1

0,9955

0,0004
0,0006
0,0015
0,0015
0,1194
0,1195

0,3736
0,3735

0,1191

0,0124
0,0162
0,0423
0
0,0159
0,0024

1
1

0,0018

1
0,9547
0,5962
0,8310
0,9794
0,5343

0,1319
0,1419

0

0,5595
0,3968
0,4762
0,4246
0,2262
0

1
1

0,3968

0,2885
0,7170
1
0,4835
0,6923
0,8352

0,9665

01.01.2012

0,9658

0

0,8723
0,8132
0,5910
0,6643
0,6973
0,3948

0,9921

0

0,9071
1
0,6506
0,8216
0,8216

0,0870
0

01.01.2011

0,9919

01.01.2010

0,6283

01.01.2009

0

01.01.2008

0

01.01.2007

0

01.01.2006

0,9029

01.01.2005

1

01.01.2004

0,0935

Продовження табл. 1

Що стосується проблемного варіанта комбінації показників,
яким відзначився часовий проміжок станом на 01.01.2010 р., то, при
незначному підвищенні загального рівня інвестиційних операцій з
цінними паперами у порівняні з попереднім періодом, найбільшого
зменшення зазнали такі показники, як доходи населення, валовий
внутрішній продукт, індекс промислової продукції, інвестиції в
основний капітал та прямі іноземні інвестиції. Зокрема, слід
відзначити, що при розгляді визначеного співвідношення набору
показників позитивний та негативний
сценарій розвитку
інвестиційних операцій з цінними паперами в першу чергу залежить
від: валового внутрішнього продукту, прямих іноземних інвестицій та
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доходів населення, що, в свою чергу, підтверджує специфічність
банківського сектора та його інвестиційної діяльності банків на ринку
цінних паперів на відміну від інших професійних учасників та
наявність прямої залежності об’ємів інвестиційних операцій з цінними
паперами та наявною ресурсною базою банків.
Таким чином, можна відзначити, що отримані результати
розрахунків визначають пріоритети при здійсненні інвестиційної
діяльності банків на ринку цінних паперів, та, відповідно,
інвестиційних операцій з цінними паперами, і також визначають їх
загальний результуючий показник розвитку в межах неприйнятних
макроекономічних умов. Така тенденція зумовила неоднозначність
динамічних коливань об’ємів інвестиційних операцій банківського сектора
з цінними паперами у розрізі груп протягом періоду з 01.01.2002 р. до
01.01.2012 р. (рис. 3).
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Рисунок 3. Загальна динаміка інвестиційних операцій з цінними
паперами банків (в розрізі груп).
З урахуванням загальноекономічних тенденцій розвитку ринку
цінних паперів в цілому та банківського сектора зокрема пожвавлення
інвестиційних операцій банків з цінними паперами станом на 01.01.2002 р.
різко змінилось загальним спадом на 01.01.2004 року з 39877424,00 тис.
грн до 3844149,00 тис грн. відповідно.
При деталізованому розгляді динаміки інвестиційних операцій
банків з цінними паперами на розподілених інтервалах часу, слід
відзначити, що основним економічним поштовхом підвищення рівня
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інвестиційної активності банків на ринку цінних паперів стало зростання
показників інвестиційних операцій з цінними паперами, що характерно для
періоду з 01.01.2005 року по 01.01.2008 рік.
Першочерговим чинником такої тенденції на зазначеному проміжку
часу стало введення в дію оновленого Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок», який всебічно регламентує діяльність професійних
учасників ринку, що в свою чергу сприяло підвищенню економічної
зацікавленості з боку іноземних інвесторів та призвело до стрімкого
підвищення кількості банків з іноземним капіталом. Станом на 01.01.2008
року підвищення загального рівня інвестиційних операцій банків з цінними
паперами визначає динамічне зростання інвестиційної активності
банків на ринку цінними паперів та аргументує стале зростання
показників їх діяльності зосередившись на рівні 18968266,00 тис грн
Детальний розгляд статистичних даних кризового розвитку
інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів починаючи з
четвертого кварталу 2008 року, свідчать, що світова фінансовоекономічна криза спровокувала зниження рівня інвестиційної
активності банків, і станом на 01.01.2009 року загальна сума
інвестиційних операцій з цінними паперами зменшилась на 3,1 %,
зокрема станом на 01.01.2005 р. таке зниження зосередилось на рівні
14,5%.
Таким чином, можна зробити відповідні висновки:
по-перше, слід відзначити, що зниження позитивної динаміки
інвестиційних операцій з цінними паперами банків у період фінансової
кризи 2008 року, має менш різкий нахил спаду ніж в період
економічної дестабілізації 2002-2004 років;
по-друге, різні періоди розвитку ринку цінних паперів
відповідають щільності проведення інвестиційних операцій банків на
відповідних часових інтервалах;
по-третє неоднаковий інтервальний розкид темпів реалізації
інвестиційних операцій банків з цінними паперами обґрунтовує тезу
про відповідну неефективну стратегію банків щодо мінімізації
інвестиційних ризиків.
Що стосується періоду посткризового розвитку, то обсяг
інвестиційних операцій банків з цінними паперами має високі
статистичні характеристики та визначається динамічністю потоків, і на
01.01.2012 року підвищився на 21,5 % у порівнянні з аналогічним
періодом 2009 року.
Висновки. Відсутність цілісної довгострокової стратегії
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розвитку ринку цінних паперів, дестабілізуючий прояв фінансових
ризиків, дисбаланс співвідношення операцій банків з цінними
паперами у структурі активів та обмеженість їх видового складу,
зумовили неефективне використання потенціалу банківського сектора
в процесі активізації діяльності на даному сегменті фінансового ринку
в сучасних умовах розвитку національної економіки. Представлені
результати дослідження обґрунтовують важливість урахування прояву
показників макросередовища на інвестиційну діяльність банків на
ринку цінних паперів та інтерпретують необхідність розробки
пріоритетних орієнтирів її реалізації в умовах динамічного розвитку
національної економіки, оскільки подолання фінансової нестабільності
національної економіки неможливо без створення умов для активізації
інвестиційного процесу. Економічні перетворення суттєво змінили
існуючий механізм забезпечення перерозподілу інвестиційних
ресурсів, проте основною особливістю вітчизняного ринку цінних
паперів на сьогодні має стати пріоритетність діяльності банків як
дієвих інститутів, які мають вагомий вплив на розвиток його
інфраструктури та безпосередньо приймають участь у процесі
трансформації ресурсних потоків.
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА ЙОГО МІСЦЕ В УМОВАХ СИНЕРГІЇ
ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ
В статті розглядаються питання необхідності та змісту контролю якості в
умовах інтеграції внутрішнього та зовнішнього аудиту. Наводяться результати
контролю якості, який здійснював основний регулятор аудиту в Україні. Окрему увагу
приділено недолікам та неточностям стандартів якості, внутрішнього та зовнішнього
аудиту, що заважають ефективній інтеграції внутрішнього та зовнішнього аудиту.
Окремо наводяться результати аналізу окремих стандартів, удосконалення який здатне
покращити якість аудиту як такого.
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QUALITY CONTROL AND ITS PLACE IN THE SYNERGY
INTERNAL AND EXTERNAL AUDIT
This paper addresses the need for and content of quality control in the integration of
internal and external audit. The results of quality control, which has the main regulator of
audit in Ukraine. Special attention is paid to deficiencies and inaccuracies quality standards,
internal and external audits that prevent effective integration of internal and external audit.
Separately, the results of the analysis of individual standards, improvements that can
improve the quality of the audit itself.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ЕГО МЕСТО В УСЛОВИЯХ
СИНЕРГИИ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО АУДИТА
В статье рассматриваются вопросы необходимости и содержания контроля
качества в условиях интеграции внутреннего и внешнего аудита. Приводятся
результаты контроля качества, который осуществлял основной регулятор аудита в
Украине. Отдельное внимание уделено недостаткам и неточностям стандартов
качества, внутреннего и внешнего аудита, мешающих эффективной интеграции
внутреннего и внешнего аудита. Отдельно приводятся результаты анализа отдельных
стандартов, совершенствование которых способно улучшить качество аудита как
такового.
Ключевые слова: контроль качества, внутренний аудит, внешний аудит,
интеграция.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Реформування
національного аудиту, а також зміни, що відбуваються у світовому
аудиті, в першу чергу зменшення обсягів аудиторських послуг,
вимагають від аудиторських фірм підвищення якості аудиту як такого.
Важливим аргументом незадовільної якості аудиту є те, що останнім
часом аудитори фактично не висловлюють негативних думок за
результатами незалежного аудиту.
Наслідком зазначених тенденцій та науково-практичних
проблем є те, що регулятори аудиту в різних країнах світу підвищують
критерії якості до суб'єктів аудиторської діяльності.
Важливою науковою проблемою контролю якості як для
основного регулятора аудиту, так і для професійних користувачів
фінансової інформації, є те, що на різних підприємствах здійснюють
різні види аудиту. Для підприємств, де інтегрується внутрішній та
зовнішній аудит, виникає проблема організації ефективного контролю
якості таким чином.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомі дослідження контролю якості аудиту (окремо
внутрішнього та зовнішнього) здійснили такі відомі вчені, як
С.В. Бардаш [4], Т.О Каменська [5, 6], Т. Куреза [7], В.В. Немченко
[4], М.О. Никонович [8], Н.М. Проскуріна [9], К.О. Редько [4],
О.Ю. Редько [4] та інші. Але, незважаючи на здійснені дослідження,
розвивається аудит незалежний, стрімко розвивається внутрішній
аудит, немає комплексних досліджень по їх інтеграції та синергії.
Відповідно, є потреба у дослідженні контролю якості в умовах
синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту.
Цілі статті. Метою статті є дослідження необхідності та змісту
контролю якості в умовах синергії внутрішнього та зовнішнього
аудиту.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Роками в
Україні здійснюються певні кроки в напрямку формування системи
контролю аудиторської діяльності. Основний регулятор аудиту,
Аудиторська палата України (далі – АПУ), в державі планує й
намагається проводити зовнішні перевірки наявності та впровадження
системи контролю якості в українських аудиторських фірмах, однак це
відбувається на добровільній основі і залежить від бажання або
небажання самих аудиторських фірм.
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Перевірку аудиторських фірм з метою контролю якості АПУ
почала з 2008 року. У 2009 р. спостерігалося значне зростання обсягу
запланованих перевірок порівняно з попереднім, "першим"
2008 роком, на 448 од. Значною мірою це пов`язано з тим, що 2008 р. це з початок світової фінансової кризи. В Україні ж
згода
аудиторських фірм добровільно пройти контроль якості пояснюється
тим, що потенційні замовники і ініціативного аудиту, і тим більш
обов'язкового аудиту більше довіряють інформації про аудиторську
фірму, яку радить АПУ (фактично гарантує).
Контроль якості 2009 р. показав, що з 467 запланованих до
перевірки аудиторських фірм, пройшли її з позитивним результатом
лише 16,7 %. Таке значне недовиконання плану з обсягу перевірок
пов`язано з тим, що із загальної кількості аудиторських компаній, які
планувались до проходження перевірок, частина була виключена з
Реєстру АПУ. Обсяг запланованих перевірок у 2010 р. порівняно з
2009 р. був зменшений на 26,8 %. Таке відчутне зменшення
обумовлено тим, що частина аудиторських фірм були виключені з
реєстру, а деякі відмовились від проведення такої перевірки.
Впливовим фактом якості аудиту можна вважати те, що у
2010 р. обсяг фактично проведених перевірок значно перевищує
показник 2009 р., приблизно у два рази. Однак слід зазначити, що і у
2009 р., і у 2010 р. відсоток виконання плану перевірок не
перевищував і 50 %. Хоча важливо зазначити: у 2010 р. цей показник
наблизився до нього. При цьому на невиконання плану перевірок
впливав ще такий важливий фактор, як незгода деяких аудиторських
фірм на проведення перевірки в запропоновані терміни. Це важко
тлумачити однозначно. Однак все ж таки можна охарактеризувати не
як принципову, а скоріше, як обґрунтовану відмову (з певних,
визначених аудиторськими фірмами причин).
В той же час деякі з таких аудиторських фірм звертались до
професійного регулятора – суб'єкта контролю якості- з проханням про
перенесення термінів, що безпосередньо також впливає на графік
проведення й обсяг виконання перевірок. Відповідно, найбільший
процент виконання плану перевірок прийшовся на четвертий квартал:
120,3% - від квартального плану і 46,5% зростаючим підсумком за рік.
Таки ситуація свідчить про те, що замовник не буде володіти всім
обсягом інформації своєчасно обираючи аудиторську фірму за для
проведення або обов`язкового, або ініціативного аудиту.
Позитивним також є зростання відсотку проходження перевірок
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на 17,98% за 2009 – 2010 р.р. і на 1,57% за 2010 – 2011 р.р. Одним із
факторів зростання за 2009 – 2010 р.р. можна визначити, те, що
аудиторські фірми у 2010 р. враховували результати перевірок
попереднього, 2009 р. Негативним, за 2010 – 2011 р.р. є те, що при
зростанні кількості загального обсягу перевірок Така динаміка
безперечно є позитивною, однак те, що приблизно 48% всіх
аудиторських фірм не відповідають вимогам контролю якості є досить
небезпечним. Позитивною є також і динаміка частки кількості
аудиторських фірм, які пройшли перевірку в загальній кількості
аудиторських фірм, які входять до Реєстру АПУ, то відповідно в
2010 р. це становить 5,44%, а в 2011 р. відповідно 8,34% .
Інтеграція, а тим більше синергія внутрішнього та зовнішнього
аудиту передбачає використання інформаційної бази внутрішнього
аудиту. Однак нормативного регулювання контролю якості системи
внутрішнього аудиту немає, що знижує рівень довіри до результатів
перевірки, тоді як зовнішній контроль аудиту, потрібен як фактор
гарантії суспільству відповідності аудиторських висновків існуючої
ситуації на підприємстві. Така ситуація викликає потреби уніфікації
аудиторських стандартів зовнішнього і внутрішнього аудиту з
урахуванням вимог ІSО.
Проскуріна Н.М. визначає причини уніфікації методики аудиту,
а саме [9, С. 43]:
- розвиток стандартів бухгалтерського фінансового обліку;
- поглиблення монополізму в сфері аудиту й консалтингу;
- стандарти аудиту виключають можливість проведення
"неякісного" аудиту.
Сучасні тенденції розвитку аудиту викликали прояв ще однієї
причини: інтеграція зовнішнього і внутрішнього аудиту.
На розвиток МСА, за Проскуріною Н.М., впливають внутрішні і
зовнішні фактори. До внутрішніх відповідно відносяться:
концентрація капіталу в сфері аудиту і консалтингу, висока
конкуренція на ринку [2]. Зовнішні включають в себе: розвиток і
поглиблення світогосподарських зв`язків; процеси глобалізації
економіки; поява нових професійних міжнародних організацій. Окрім
вище перерахованих зовнішніх факторів можна також додати
підвищення соціальної відповідальності як зовнішніх, так і внутрішніх
аудиторів.
Інтеграція роботи зовнішніх аудиторів і служби внутрішнього
аудиту на підприємстві повинна розглядатись через стандарти їх
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ведення, тобто: МСА, стандартів внутрішнього аудиту, а також можна
відокремити МСА 610 "Використання роботи внутрішніх аудиторів",
внутрішньофірмових стандартів.
Враховуючи особливості ведення аудиторської діяльності в
Україні, слід зазначити, що в Україні, окрім вищезазначених
документів, нормативно-законодавчими документами регламентується
робота служби внутрішнього аудиту банків, державних установах,
фінансових установ.
Відповідно до ІSО 9001:2000, внутрішній аудит повинен
застосовуватись як найважливіший інструмент для оцінювання
результативності системи управління якістю. Так, відповідно до ІSО
9001:2000 підприємство повинно проводити внутрішні аудити
(перевірки) за запланованими інтервалами з метою встановлення того,
що система якості:
- відповідає запланованим заходам, вимогам ІSО 9011:2011 і
вимогам до системи якості, які розроблені організацією;
- ефективно впроваджена і підтримується в робочому стані.
Програма аудитів (перевірок) повинна плануватись з урахуванням
статусу і важливості процесів і ділянок, які підлягають аудиту, а також
результатів попередніх аудитів. Критерії, сфера застосування, частота і
методи аудитів повинні бути визначені. Вибір аудиторів і проведення
аудитів повинні забезпечить об`єктивність та незаангажованість
процесу аудиту. Аудитори не повинні перевіряти свою власну роботу.
Наприкінці 2012 р. була опублікована нова редакція ІSО
19011:2011 "Керівництво з проведення аудиту систем менеджменту".
Відповідно до цього стандарту галузь застосування аудиту
поширилась, і в стандарті знайшли відображення різноманітні точки
зору щодо аудиту
у відповідності до стандартів системи
менеджменту. Оновлений стандарт спрямований на оптимізацію й
спрощення інтеграції систем управління підприємством, а також на
застосування єдиного аудиту систем управління підприємством,
скорочення дублювання функцій
Висновки. Отже, оскільки синергія внутрішнього та
зовнішнього аудиту повинна уникати дублювання і аудиторських
процедур, і інформації як такої, при зазначеній системі зростає
потреба чіткого визначення суб'єкта контролю якості та критеріїв його
оцінки.
Результати дослідження доводять, що цей "тягар" контролю
якості в умовах синергії повинен взяти на себе внутрішній аудитор,
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оскільки він найбільш повно та обґрунтовано представляє інтереси
власника підприємства.
1. Про аудиторську діяльність. - Закон України від 22.04. 1993 р. ғ 1862 – ІV, зі
змінами
[Електронний
ресурс].
Ғ
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 Ғ Назва з екрана.
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впевненості та супутніх послуг : К.:ТОВ „ІАМЦ АУ „СТАТУС‖, 2010.- Ч. 1: 848 с. ;
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Статья посвящена разработке организационных основ проведения сделок
секьюритизации активов на основе инвестиционных фондов в Украине.
Ключевые слова: секьюритизация активов, фонд секьюритизации, оригинатор,
инвестиционный сертифікат.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Останні роки
на фінансовому ринку набули широкого поширення інноваційні
послуги. Однією з найперспективніших фінансових технологій у сфері
фінансування та управління ризиками є сек’юритизація активів. Перші
кроки на шляху впровадження сек’юритизації активів були зроблені й
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в Україні, проте вітчизняні банки внаслідок відсутності нормативноправової бази, відповідного інфраструктурного забезпечення та
ефективних механізмів її проведення, змушені були виходити на
міжнародні ринки капіталу та залучатись допомогою закордонних
організацій.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Перспективи та переваги використання
механізмів сек’юритизації активів тривалий час не попадали у поле
зору вітчизняних науковців. Серед наукових праць, у яких
досліджуються загальні питання сек’юритизації активів, на основі
традиційних схем, слід виокремити роботи таких зарубіжних та
вітчизняних учених, як Х.П. Бер, Е. Девідсон, Вріз Роббе, Поль Алі,
П.С. Роуз, Дж. Сінкі, Н.Б. Косарєв, С.В. Мальцев, Ю.Е. Туктаров,
О.В. Яблонська, З.М. Васильченко, В.А. Фурсова, О.М. Сохацька,
Л.О. Примостка, М.В. Рябокінь та інші. Разом з тим запропоновані
вітчизняними вченими рішення охоплюють тільки загальні питання
сек’юритизації активів на основі традиційних схем за допомогою
облігацій. Недостатньо уваги приділено теоретико-практичним
аспектам сек’юритизації активів фінансових інститутів, а також
питанням, пов’язаним з організацією та методикою її проведення на
основі інвестиційних фондів.
Цілі статті. Метою статті є розробка організаційних засад
проведення операцій сек’юритизації активів на основі інвестиційних
фондів в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вперше термін
―сек’юритизація‖ з’явився у Wall Street Journal в 1977 р. (США) і був
―винайденим‖ Льюісом Раніері (Lewis S. Ranieri), головою іпотечного
департаменту Salomon Brothers, який запропонував використати цей
термін репортеру Wall Street Journal Анн Монро (Ann Monroe) в статті,
присвяченій опису андеррайтингу першого випуску цінних паперів,
забезпечених заставою прав вимоги за іпотечними кредитами
[1, ст. 118].
Сучасне тлумачення сек’юритизації активів визначає її як
інноваційну техніку фінансування та/або передачі фінансових ризиків,
за допомогою якої оригінатор трансформує неліквідні активи у
високоліквідні цінні папери з метою залучення додаткових джерел
фінансування та/або мінімізації ризиків, пов’язаних з цими активами.
В економічній літературі виділяють два основних її види, в залежності
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від того, залишаються на балансі оригінатора сек’юритизовані активи
чи ні.
Класичний вид сек’юритизації характеризується тим, що активи
оригінатора продаються спеціально створеному для цих цілей
посереднику (SPV) і повністю списуються з балансу. Такий
фінансовий посередник купує активи за рахунок коштів, отриманих
від емісії та розміщення забезпечених боргових цінних паперів серед
інвесторів. В подальшому, оригінатор отримує платежі за
сек’юритизованими активами та перенаправляє їх на виплату відсотків
та погашення основної суми боргу інвесторам за борговими цінними
паперами, випущеними SPV. При проведенні синтетичної
сек’юритизації активи, як правило, залишаються на балансі компаніїоригінатора, але відбувається передача ризиків інвесторам за
допомогою специфічних сек’юритизаційних цінних паперів, у
банківській сфері можуть використовуватись кредитні дефолтові
свопи, кредитні зв’язані ноти, іпотечні облігації тощо. Таким чином,
відбувається процес перерозподілу ризиків за сек’юритизованими
активами між оригінатором та інвестором.
З позиції вітчизняних фінансових установ (потенційних
оригінаторів) проблемною у використанні є як класична, так і
синтетична схема сек’юритизації активів. Синтетична схема не дає
можливості списання активів з балансу оригінатора, що значно
обтяжує його структуру, і у випадку комерційних банків формування
подібних активів не дозволяють встановлені економічні нормативи.
Класична схема сек’юритизації дозволяє покращити структуру
балансу та значно мінімізувати ризики, пов’язані з активами, що
сек’юритизуються, проте потребує значних витрат на організацію та
складну інфраструктуру ринку, відсутність якої в Україні робить її
проведення практично неможливим.
Аналіз закордонного досвіду використання механізмів
сек’юритизації активів дозволяє виділити схему сек’юритизації на
основі інвестиційних фондів, така практика має місце в Іспанії,
Франції, Португалії, Росії [2, ст. 528-533]. Дослідивши особливості
функціонування інститутів спільного інвестування в Україні,
пропонуємо розробити модель проведення сек’юритизації активів на
основі інвестиційних фондів (рис. 1).
Запропонована модель проведення сек’юритизації активів на
основі пайового інвестиційного фонду передбачає, що пул активів,
сформований оригінатором, спочатку продається компанії з
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управління активами, яка проводить реєстрацію ПІФу та здійснює
емісію його сертифікатів, забезпечених сек’юритизованими активами
оригінатора. Кошти від розміщення сертифікатів ПІФу направляються
на погашення вартості пулу сек’юритизованих активів, а також за
рахунок цих коштів сплачується комісійна винагорода компанії з
управління активами та відшкодовуються трансакційні витрати.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
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Зберігач
9

10

5

Оригінатор

4

3

Фонд
сек’юритизації
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оцінювач
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активами

6

Інвестори

7

2

Позичальники
Де: 1 – оформлення договорів позики та надання коштів у
тимчасове користування; 2 – визнання грошових зобов’язань; 3 –
формування пулу однорідних активів; 4 – продаж пулу активів та
передача прав вимог за договорами позики КУА пайового
інвестиційного фонду; 5 – реєстрація пайового інвестиційного фонду
КУА; 6 – емісія інвестиційним фондом цінних паперів; 7 – оплата
вартості цінних паперів інвестиційного фонду; 8 – погашення
вартості придбаного пулу активів; 9 – погашення заборгованості за
договорами (сплата відсотків та основної суми боргу); 10 – сплата
відсотків за цінними паперами інвестиційного фонду та їх погашення
по закінченні терміну обігу та ліквідації інвестиційного фонду.

Рис. 1. Адаптована модель класичної сек’юритизації активів на
основі інвестиційного фонду*
*Власна розробка

Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд,
який створюється з метою сек’юритизації активів пропонуємо назвати
383

фондом сек’юритизації активів та закріпити це поняття на
законодавчому рівні.
Модель сек’юритизації активів на основі фондів сек’юритизації
є найбільш прийнятною та ефективною у вітчизняних умовах,
оскільки не передбачає додаткових витрат оригінатора на формування
статутного капіталу SPV, не потребує складної інфраструктури та
значних змін вітчизняного законодавства. Крім того, створення фондів
сек’юритизації передбачається у вигляді пайового інвестиційного
фонду, який не є юридичною особою, а отже, його діяльність не
обкладається податком на прибуток, що також зменшує витрати по
проведенню сек’юритизації активів, та не потребує внесення змін до
податкового
законодавства.
Проте,
запропонована
модель
сек’юритизації активів на основі інвестиційного фонду потребує
розробки методичного та організаційного забезпечення, тому
необхідно біль детально дослідити процес проведення таких операцій.
З аналогією закордонного досвіду проведення сек’юритизації
активів реалізацію запропонованої моделі класичної сек’юритизації
активів на основі фонду сек’юритизації пропонуємо умовно розділити
на п’ять етапів (рис. 2.).
Перший етап сек’юритизації активів проходить на рівні
оригінатора, яким може бути банк, страхова компанія, фінансова,
лізингова компанія чи інша кредитна установа, яка володіє активами
відповідної якості. На першому етапі визначають, з якою метою має
проводиться сек’юритизація активів та доцільність її проведення. Для
цього створюється спеціальна експертна група, яка повинна включати
представників різних підрозділів суб’єкта-оригінатора. Результатами
роботи такої групи мають стати:
- висновки щодо цілей проведення сек’юритизації активів;
- фінансово-економічне обґрунтування доцільності проведення
операції та сам проект угоди.
У подальшому фінансово-економічне обґрунтування проведення
сек’юритизації активів та сам проект угоди подається для аналізу
компанії з управління активами. У разі, якщо операція сек’юритизації
активів проводиться оригінатором вперше, краще делегувати
проведення етапу планування та підготовки компанії з управління
активами або іншим зовнішнім експертам, які мають досвід
проведення таких операцій.
На ІІ етапі проводиться оцінка активів щодо можливості їх
сек’юритизації: визначаються основні критерії, яким повинні
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відповідати активи, здійснюється перевірка наявності їх мінімально
необхідного обсягу для проведення операції та реєстрації фонду
сек’юритизації.
І етап
Планування та підготовка операції
ІІ етап
Оцінка придатності активів та формування
пулу

ІІІ етап
Структурування та юридичне оформлення
угоди

ІV етап
Випуск КУА інвестиційних сертифікатів
фонду секюритизації, забезпечених
сек’юритизованими активами
V етап
Поточне обслуговування та контроль за ходом
операції

Рис. 2. Етапи реалізації моделі класичної сек’юритизації активів
на основі фонду сек’юритизації*
*Власна розробка

Згідно
чинного
законодавства
мінімальний
розмір
засновницького капіталу фонду сек’юритизації (пайовий фонд) має
складати не менше 1250 мінімальних заробітних плат. Отже
мінімальний розмір активів, які сек’юритизуються одним
оригінатором, має складати у 2012 – 2013 роках (табл. 3):
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Таблиця 3
Мінімальний обсяг активів оригінатора,
що сек’юритизуються у 2012 – 2013 рр.*
Дата

Розмір
мінімальної
заробітної
плати

з 01.04.2012 до 30.06.2012
з 01.07.2012 до 30.09.2012
з 01.10.2012 до 30.11.2012
з 01.12.2012 до 31.12.2012
з 01.01.2013 до 01.12.2013
з 01.12.2013

1094,00 грн
1102,00 грн
1118,00 грн
1134,00 грн
1147,00 грн
1218,00 грн

Мінімальний обсяг
засновницького капіталу
фонду сек’юритизації та
активів, що
сек’юритизуються
1 367 500 грн
1 377 500 грн
1 397 500 грн
1 417 500 грн
1 433 750 грн
1 522 500 грн

Складено автором на основі [4], [5]

Менший обсяг активів, ніж зазначений у табл. 3, оригінатор
може сек’юритизувати за допомогою фонду сек’юритизації у тому
випадку, якщо такого ж виду та якості активи сек’юритизує через цей
фонд інший оригінатор, загальна сума активів яких відповідає
встановленим вимогам. Таким чином, за допомогою одного фонду
сек’юритизації можуть сек’юритизувати активи декілька оригінаторів,
якщо їх активи є однотипними.
З метою полегшення та прискорення проведення операції
сек’юритизації активів компанія з управління активами фонду
сек’юритизації може розробити стандартизовані вимоги до активів, що
формують пул для сек’юритизації (стандартний (еталонний) пул).
Оскільки активи комерційних банків є найбільш придатними до
сек’юритизації, з врахуванням закордонного досвіду та основних
тенденцій на вітчизняному ринку банківських послуг ми розробили
характеристики стандартного пулу для різних видів кредитів
комерційних банків (табл. 4).
Наведені у табл. 4 характеристики стандартизованих пулів
банківських кредитів були розроблені на основі характеристик
стандартних послуг провідних банків України, зокрема були враховані
мінімальні ставки банків за кредитними та депозитними операціями та
терміни кредитування. Мінімальна сума кредиту та кількість кредитів
у пулі визначались, виходячи з мінімального обсягу активів,
необхідних для сек’юритизації активів у 2012 -2013 роках (табл. 3).
Критерії рекомендована валюта, мінімальний термін кредиту та
можливість дострокового погашення визначались на основі бажаних
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параметрів, які забезпечують мінімізацію ризиків при проведенні
сек’юритизації активів.
Таблиця 4
Рекомендовані характеристики стандартизованих пулів
банківських кредитів*

Критерії

1. Валюта кредиту
2. Мінімальна
кількість кредитів
у пулі
3. Мінімальна сума
кредиту
4. Мінімальний
термін
кредитування
5. Максимальне
відношення суми
кредиту до вартості
об’єкта застави
6. Мінімальна
ставка за кредитом
(річних)
7. Можливість
дострокового
погашення

Еталонний пул
іпотечних
кредитів

Еталонний пул
автокредитів

Еталонний
пул
споживчих
кредитів

гривня

гривня

гривня

Еталонний
пул
кредитів
для бізнесу
під заставу
ОЗ
гривня

200

300

2 000

400

100 000
грн

20 000
грн

1 000 грн

5 000 грн

10 років

1-3 роки

1 рік

1-3 роки

80 %

80 %

70 %

80 %

22 %

20 %

19 %

19 %

ні

ні

ні

ні

Розроблено автором на основі [6, 7, 8, 9, 10, 11,12]

Розроблені критерії стандартних пулів, з метою сек’юритизації
активів в подальшому, комерційні банки мають враховувати ще на
етапі формування таких активів, тобто вони мають бути враховані при
формуванні кредитної справи.
Важливим моментом у проведенні оцінки активів є також
дослідження договірної документації, яка укладалась у процесі їх
формування, зокрема вони мають передбачати можливість уступки
права вимоги заборгованості за кредитом. Завершенням ІІ етапу має
стати формування пулу активів, які підлягають сек’юритизації.
Одним із найважливіших етапів проведення сек’юритизації
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активів є ІІІ етап, на якому вирішується ряд завдань:
- структурування угоди;
- визначення та вибір контрагентів за угодою;
- заснування фонду сек’юритизації;
- укладання договорів з контрагентами операції.
Структурування
угоди
передбачає
вибір
структури
перерозподілу платежів за сек’юритизованими активами за обсягами
та часовими періодами. На цьому етапі визначається тип цінних
паперів, які емітуються Фондом сек’юритизації та порядок здійснення
виплат інвесторам за ними.
Фонд сек’юритизації створюється за ініціативою компанії з
управління активами шляхом придбання інвесторами випущених нею
інвестиційних сертифікатів.
Для створення фонду сек’юритизації компанія з управління
активами повинна здійснити дії у такій послідовності:
- розробити та затвердити регламент фонду сек’юритизації;
- подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку документи, необхідні для реєстрації регламенту фонду
сек’юритизації та внесення фонду сек’юритизації до реєстру ІСІ;
- укласти договори з аудитором (аудиторською фірмою),
зберігачем, реєстратором чи депозитарієм, оцінювачем майна;
- розробити та затвердити проспект емісії інвестиційних
сертифікатів фонду;
- подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку документи, необхідні для реєстрації проспекту емісії
інвестиційних сертифікатів фонду;
- організувати публічне (відкрите) або приватне (закрите)
розміщення інвестиційних сертифікатів фонду.
Фонд сек’юритизації вважається створеним з дня його реєстрації
у реєстрі ІСІ.
Бухгалтерський та податковий облік операцій та результатів
діяльності із сек’юритизації активів, яка проводиться компанією з
управління активами через фонд сек’юритизації, здійснюється
компанією з управління активами окремо від обліку операцій та
результатів її господарської діяльності та обліку операцій та
результатів діяльності інших пайових інвестиційних фондів, активи
яких перебувають в її управлінні.
Створення та реєстрація фонду сек’юритизації передбачає, в
першу чергу формування його установчих документів. В інвестиційній
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декларації фонду обов’язково має бути зазначено, що основним
напрямом інвестування коштів фонду мають бути пули
сек’юритизованих активів. Крім того, в цілях мінімізації ризиків
інвесторів, за операціями сек’юритизації активів на основі фондів
сек’юритизації до складу їх активів доцільно включити виключно
права вимог за кредитними договорами та іншими договорами позики,
грошові кошти, грошові кошти на депозитних рахунках в комерційних
банках та державні цінні папери. Такі заходи дозволять максимально
відокремити сек’юритизовані активи не тільки від ризиків діяльності
оригінатора, але і від ризиків діяльності фонду сек’юритизації.
Важливим
моментом
є
також
управління
фондом
сек’юритизації. З метою забезпечення своїх інтересів учасники фонду
сек’юритизації можуть створювати наглядову раду для нагляду за
виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів фонду,
веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, проведенням
аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна фонду.
До компетенції наглядової ради фонду сек’юритизації належить:
- обрання голови наглядової ради;
- затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем,
реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним
оцінювачем майна;
- затвердження змін до регламенту фонду.
Крім заснування фонду сек’юритизації, на третьому етапі
проведення операції сек’юритизації активів на основі фонду
сек’юритизації відбувається укладання договорів з контрагентами.
Необхідність підготовки різного роду договорів потребує залучення
фахівців у сфері фінансового інжинірингу, оподаткування та юристів.
Перелік та зміст документів, які укладаються у процесі сек’юритизації
активів на основі фонду сек’юритизації, наведені у табл. 5.
В таких комплексних операціях, до яких відноситься
сек’юритизація активів, підготовка документації є надзвичайно
складним, тривалим та високовартісним процесом. Тому для
мінімізації витрат оригінатору краще звернутись до компанії з
управління активів для розробки та укладання договорів. Якщо ж
сек’юритизації підлягають екзотичні активи, які раніше ніколи не
використовувались в операціях сек’юритизації, то уникнути витрат на
залучення послуг фахівців у сфері фінансового інжинірингу,
оподаткування та юристів практично не можливо.
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Таблиця 5
Документи та договори, що укладаються у процесі сек’юритизації
активів на основі фондів сек’юритизації*
Документи

Сторони

Зміст документу

Договір цесії
(продажу) активів

Компаніяоригінатор,
компанія з
управління
активами фонду
сек’юритизації

Договір управління
(обслуговування)
пулом активів та
рахунками

Компаніяоригінатор,
компанія з
управління
активами фонду
сек’юритизації

Договір про
надання послуг з
розміщення
сертифікатів фонду
сек’юритизації

Компанія з
управління
активами фонду
сек’юритизації,
андерайтер

Договір про
зберігання
оригіналів
цивільно-правових
договорів прав
вимог

Компанія з
управління
активами фонду
сек’юритизації та
реєстратор
(депозитарій)
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Уступка прав вимоги (цесія),
умови цесії, визначення ціни та
умов
виконання,
визначення
якості активів, права та обов’язки
продавця активів, права та
обов’язки компанії з управління
активами, додаткові гарантії та
поручительства стосовно активів
третіх осіб, умови повідомлення,
порядок дій у разі настання
дефолтів за сек’юритизованими
активами
Інкасові операції, контроль за
якістю активів, критерії оцінки
якості управління пулом, дії у разі
дострокового
погашення,
обов’язки, обов’язки з надання
звітів,
порядок
ведення
бухгалтерського обліку, комісійна
винагорода
Умови емісії та розміщення
сертифікатів
фонду
сек’юритизації, порядок підписки
та розрахунки за сертифікатами,
обов’язки андерайтера, розмір
комісійної
винагороди
андерайтеру
Права та обов’язки депозитарію
стосовно зберігання оригіналів
цивільно-правових
договорів,
права вимоги за якими входять до
складу активів інвестиційних
фондів,
розмір
комісійної
винагороди

Продовження табл. 5

Лист присвоєння
рейтингу

Компанія з
управління
активами фонду
сек’юритизації,
рейтингове
агентство

Оцінка
кредитної
якості
(надійності) сертифікатів фонду
сек’юритизації, умови надання
інформації, умови присвоєння
рейтингу,
розмір
комісійної
винагороди
рейтинговому
агентству.

Установчі
документи фонду
сек’юритизації
(регламент,
інвестиційна
декларація)

Компанія з
управління
активами фонду
сек’юритизації

Особливості
функціонування
фонду сек’юритизації, напрями
інвестування, права та обов’язки
учасників фонду

*Власна розробка

На IV етапі процесу сек’юритизації активів здійснюється емісія
інвестиційних
сертифікатів
фонду
сек’юритизації
активів,
забезпечених сек’юритизованими активами. Особливої уваги в процесі
реалізації моделі сек’юритизації активів на основі інвестиційного
фонду потребують питання розробки специфічних інструментів її
проведення (інвестиційних сертифікатів), які б дозволили здійснювати
управління платежами та мінімізувати ризики інвесторів фонду
сек’юритизації. У процесі емісії інвестиційних сертифікатів фонду
сек’юритизації, необхідно враховувати наступні умови:
- загальна
вартість
емітованих
сертифікатів
фонду
сек’юритизації не може бути більшою за вартість пулу
сек’юритизованих активів;
- період обігу сертифікатів фонду сек’юритизації не повинен
бути більшим, ніж період існування сек’юритизованих активів;
- виплати дивідендів за сертифікатами фонду сек’юритизації
здійснюються
виключно
за
рахунок
надходжень
за
сек’юритизованими активами;
- виплата дивідендів за сертифікатами фонду сек’юритизації має
проводитись з інтервалом не меншим від інтервалу, з яким надходять
кошти від сек’юритизованих активів.
Для успішного проведення операцій сек’юритизації активів
важливе значення має п’ятий, заключний етап. При обслуговуванні
операцій сек’юритизації активів на оригінатора окрім функцій
контролю за станом активів, покладаються ще й функції транслювання
потоку платежів для обслуговування цінних паперів на рахунок
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довіреної особи інвесторів (КУА); управління надлишковими
потоками, які надходять передчасно та їх рефінансування; складання
періодичних звітів про стан активів, які відображають особливості
виконання зобов’язань (повернуті суми, дефолти, затримки) та
надання таких звітів іншим контрагентам угоди. Наведені вище
функції можуть делегуватися компанії з управління активами. Функції
контролю за здійсненням операцій сек’юритизації активів виконують
усі сторони операції в межах своїх повноважень і саме від належного
їх виконання залежить ефективність операцій з сек’юритизації активів.
Висновки. Динаміка розвитку вітчизняного фінансового ринку
та його особливості потребують аналізу світового досвіду у сфері
розробки та застосування фінансових інновацій, серед яких все
більшої уваги привертає механізм сек’юритизації активів. Результати
проведеного дослідження свідчать про відсутність в Україні
нормативно-правової бази та дієвих механізмів здійснення операцій
сек’юритизації активів. Автором розроблено класичну модель
сек’юритизації активів на основі інвестиційного фонду, а також
детально охарактеризовано процес її реалізації, що дозволить
ефективно організовувати та проводити операції сек’юритизації
активів у вітчизняних умовах.
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ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті порівнюється традиційна методика факторного аналізу прибутку з
методикою, побудованою на використанні методу директ-костингу. Обґрунтовано
доцільність застосування директ-костингу в обліково-аналітичній роботі.
Виокремлено моделі факторного аналізу прибутку від реалізації продукції,
рентабельності продажу та рентабельності виробництва в системі «директ-костинг».
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MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE CONTEXT OF ANALYSIS
OF INCOME FROM OPERATING ACTIVITIES
The traditional procedure of factor analysis of income and the procedure, based on
direct costing, compares in the article. Expediency of application of direct costing in
accounting and analytical work is substantiated. The models of factor analysis of profit,
profitability of sales and production profitability in direct costing are identified.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В КОНТЕКСТЕ АНАЛИЗА
ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье сопоставляются традиционная методика факторного анализа прибыли
и методика, построенная на использовании метода директ-костинг. Обоснована
целесообразность применения директ-костинга в учетно-аналитической работе.
Выделены модели факторного анализа прибыли от реализации продукции,
рентабельности продаж и рентабельности производства в системе «директ-костинг».
Ключевые слова: факторный анализ, прибыль, директ-костинг, маржинальный
доход.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Як відомо,
прибуток, розрахований в бухгалтерському обліку, не завжди точно
відображає реальний результат господарської діяльності. Відтак, в
процесі аналізу розрізняють поняття економічного, облікового
(бухгалтерського) та податкового прибутку.
Незважаючи на те, що економічний прибуток у більшості
випадків розглядається як результат реалізації товарів (робіт, послуг),
а бухгалтерський – як результат роботи капіталу, між ними існує
взаємозв’язок. Наприклад, облік витрат впливає на величину прибутку
від реалізації товарів (робіт, послуг), за рахунок якого формується
нерозподілений прибуток. Зростання собівартості в умовах інфляції
чинить суттєвий негативний вплив на кінцевий фінансовий результат.
Зазначені обставини обумовлюють проведення аналізу
фінансових результатів діяльності суб’єкта господарювання,
використовуючи дані не лише бухгалтерського, а й управлінського
обліку та звітності.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Серед вітчизняних та зарубіжних науковців, які здійснили
вагомий внесок у висвітлення проблем аналізу фінансових результатів,
слід назвати Ф.Ф. Бутинця, І.О. Бланка, Ю.С. Цал-Цалка, Л.А. Лахтіонову,
Є.В. Мниха, О.Я. Базілінську, Г.В. Митрофанова, А.Д. Шеремета,
Р. Хіггінса, В.В. Ковальова, Клімову Н.В. та ін.
Надаючи належне розробкам вищезгаданих вчених, слід
відзначити, що недостатньо дослідженими залишаються проблеми
факторного аналізу прибутку за даними управлінського обліку.
Цілі статті. Метою дослідження є дослідження методики
факторного аналізу прибутку в умовах ведення відокремленого обліку
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постійних і змінних витрат. Для досягнення поставленої мети
визначено наступні завдання: розкрити зміст поняття «директкостинг», обґрунтувати доцільність застосування директ-костингу в
обліково-аналітичній роботі, виокремити модель факторного аналізу
прибутку від реалізації продукції.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати
аналізу прибутку напряму будуть залежати від організації роздільного
обліку постійних і змінних витрат. Особливість аналізу постійних і
змінних витрат заключається в оцінюванні ступеня їхнього впливу на
прибуток і беззбитковий обсяг продажу. Його перевагою є
достовірніше визначення ступеня впливу факторів з урахуванням
взаємозв’язку обсягу реалізації та змінних витрат.
Традиційно при факторному аналізі виділяють наступні основні
фактори зміни прибутку: обсяг реалізації продукції, ціна та собівартість
реалізованої продукції, її структура [2, с. 48; 5, с. 464-465].
Проаналізувавши праці з фінансового аналізу українських і
російських науковців (Цал-Цалка Ю.С., Шеремета О.О., Литвина Б.М.,
Стельмах М.В., Савицької Г.В., Любушина М.П., Максютова О.О.),
можна виокремити факторну модель прибутку від операційної
діяльності, що є досить простою і має широке практичне застосування:
(1)
П Ор( Ц С ) ,
де Ор – обсяг реалізованої продукції, нат. од.;
Ц – ціна реалізації, грн;
С – собівартість одиниці продукції, грн
При цьому виходять з припущення, що всі наведені фактори
змінюються самі по собі, незалежно один від одного. Прибуток
змінюється прямо пропорційно обсягу продажу, якщо реалізується
рентабельна продукція, а якщо продукція збиткова – обернено
пропорційно обсягу реалізації.
Однак, в даній моделі не враховується взаємозв’язок обсягу
виробництва (реалізації) продукції та її собівартості. При збільшенні
обсягу виробництва собівартість одиниці продукції знижується, так як,
зазвичай, зростає тільки сума змінних витрат, а сума постійних витрат
залишається, як правило, без зміни. І навпаки, при спаді виробництва
собівартість виробів зростає через те, що більше постійних витрат
припадає на одиницю продукції.
Наступною розглянемо модель факторного аналізу прибутку,
яка враховує недоліки попередньої моделі та побудована на
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використанні методу директ-костингу. Особливістю директ-костингу
є те, що собівартість продукції розраховується та планується лише в
частині змінних витрат, а постійні витрати по закінченню кожного
місяця списують на фінансові результати від основних видів
діяльності суб’єкта господарювання.
До змінних відносять, насамперед, прямі витрати, пов’язані з
виробництвом окремих видів продукції (робіт, послуг) та, які прямо
включаються в їх собівартість.
Непрямі витрати, пов’язані з виробництвом різних видів
продукції, не можуть бути включені до їх собівартості за прямою
ознакою. Значна частина цих витрат (в першу чергу, витрати по
обслуговуванню
виробництва
й
управлінню
суб’єктом
господарювання) є постійними витратами. Інша частина непрямих
витрат (витрати на енергію та паливо в технологічних цілях, вартість
інструменту і пристосувань, що використовуються у виробничому
процесі, амортизація необоротних активів при використанні для її
нарахування виробничого методу тощо) може бути віднесена до
категорії змінних витрат.
У системі «директ-костинг» використовують наступну модель
формування фінансового результату від реалізації продукції:
Виручка (нетто) від реалізації продукції
(чистий дохід)
Змінні витрати
=
Маржинальний дохід
Постійні витрати
=
Прибуток (збиток) від реалізації продукції
(фінансовий результат від операційної діяльності)

Рис. 1. Модель формування фінансового результату від
операційної діяльності в системі «директ-костинг»
Склад змінних непрямих витрат, порядок їх включення до
собівартості окремих видів виробів та робіт залежить від характеру
випущеної продукції, особливостей технології та організації
виробництва, інших специфічних для окремих видів економічної
діяльності факторів.
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Факторна модель прибутку від реалізації певного виду продукції
у системі «директ-костинг» має вигляд:
(2)
П Ор( Ц V ) FC ,
де Ор – обсяг реалізованої продукції, нат. од.;
Ц – ціна реалізації, грн;
V – змінні витрати на одиницю продукції, грн;
FC – сума постійних витрат для всього обсягу реалізації даного
виду продукції, грн
Факторний
аналіз
проводиться
методом
ланцюгових
підстановок:
ПЗАГ ПФ П ПЛ ;
(3)

П1 ОрФ ( Ц ПЛ VПЛ ) FCПЛ ;

(4)

П2

ОрФ ( ЦФ VПЛ ) FCПЛ ;

(5)

П3

ОрФ ( ЦФ VФ ) FCПЛ .

(6)

Зміна прибутку за рахунок факторів:
а) зміни обсягу реалізації:

ПОр

П1

ППЛ ,

(7)

б) зміни ціни реалізації:

П Ц П2

П1 ,

(8)

в) зміни змінних витрат на одиницю продукції:
П V П3 П2 ,
(9)
г) зміни суми постійних витрат:
П FC ПФ П3 .
(10)
З метою забезпечення системного підходу при вивченні
факторів зміни прибутку і прогнозування його величини у системі
«директ-костинг» доцільно використовувати маржинальний аналіз, в
основі якого лежить маржинальний дохід (маржинальний прибуток).
У працях з економічної теорії під маржинальним доходом
(marginal revenue) розуміється зміна загального доходу (виручки), яка
виникає в результаті продажу додаткової одиниці виробленої
продукції [4, с. 309]. У контексті нашого дослідження поняття
«маржинальний дохід» трактується як різниця між виручкою та
змінними витратами. З математичної точки зору його можна
розрахувати як прибуток в сумі з постійними витратами:
МД П FC ,
(11)
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де МД – маржинальний дохід, грн;
П – прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), грн;
FC – сума постійних витрат для всього обсягу реалізації даного
виду продукції, грн
Звідси: П МД FC .
(12)
За допомогою даної формули можна розрахувати суму
прибутку, якщо відомі величини маржинального доходу і постійних
витрат.
Досить часто при визначенні суми прибутку замість
маржинального доходу використовується виручка (В) і питома вага
маржинального доходу в ній (ДМД).
Оскільки
(13)
МД В ДМД ,
то

П

В ДМД

FC .

(14)

Середня частка маржинального доходу у виручці ( ДМД ) у
свою чергу залежить від питомої ваги виручки від реалізації і-го
товару в загальній сумі виручки ( ПВі ) і частки маржинального доходу
у виручці по кожному виробу ( ДМД і ), що розраховується як
відношення ставки маржинального доходу до ціни:
п

ДМД

( ПВі ДМД і ) .

(15)

і 1

Питома вага товару в загальній сумі виручки від реалізації
товарів (робіт, послуг) визначається наступним чином:

ПВі

Ві Ц і
n

,

(16)

( Ві Ц і )

і 1

де Ві – виручка від реалізації і-го товару, грн;

Ц і – ціна реалізації і-го товару, грн
Частка маржинального доходу у виручці по кожному виробу:

ДМД і

Ц і Vі
,
Ці

(17)

де Vі – змінні витрати на виробництво одиниці і-го товару, грн
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Отже, факторна модель операційного прибутку за методикою
директ-костинг має вигляд:

П

В

п

(ПВі

ДМД і ) FC ,

(18)

і 1

де п – кількість реалізованих товарів, нат. од.;
ПВі – питома вага виручки від реалізації і-го товару в загальній
сумі виручки;
ДМД і – частка маржинального доходу і-го товару в загальній
сумі виручки;
FC – сума постійних витрат для всього обсягу реалізації даного
виду продукції, грн
Як бачимо, дана модель дозволяє встановити зміну прибутку за
рахунок кількості (обсягу) реалізованої продукції, її структури,
відпускних цін, питомих змінних витрат і постійних витрат
підприємства.
Висновки. Результати аналізу прибутку та рентабельності,
включаючи якість аналітичних досліджень і раціональність
управлінських рішень, прийнятих на їх основі, залежать від організації
роздільного обліку постійних і змінних витрат, впровадження на
підприємстві системи бюджетування. Незважаючи на те, що в умовах
ведення управлінського обліку методика факторного аналізу прибутку
ускладнюється математично, його аналізи стають прозорішими з
економічної точки зору. Одночасно розширяються можливості
використання
інформації
при
проведенні
стратегічного
перспективного аналізу фінансових результатів діяльності суб’єкта
господарювання.
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РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ОПТОВОГО
ОВОЧЕВОГО РИНКУ
Розкривається проблеми та окремі їх напрямки з приводу формування оптового
овочевого ринку та його інфраструктури. Процеси розглядаються в динаміці.
Аналізується стан овочевого ринку Львівщини і робляться пропозиції щодо
вдосконалення його діяльності.
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ОВОЩНОГО РЫНКА
Раскрываются проблемы и отдельные их направления по поводу формирования
оптового овощного рынка и его инфраструктуры. Процессы рассматриваются в
динамике. Анализируется состояние овощного рынка Львовщины и делаются
предложения по совершенствованию его деятельности.
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It reveals some of the problems and trends over the formation of a wholesale
vegetable market and its infrastructure. The processes considered in the dynamics. The
condition vegetable market Lviv and made proposals to improve its operations.
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vegetable market intermediaries.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Перехідний період
в українській економіці призвів до розпаду оптового овочевого ринку,
а в чинних безпосередніх товаровиробників - втрачені необхідні
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навики та вміння формувати вигідні умови для реалізації своєї
продукції. Це сприяло виникненню стихійних різновидів реалізації
городини через посередників. Вони активізували неконтрольовану
посередницьку діяльність у сфері пропозиції та попиту і присвоєнню
посередниками вагомої частини прибутку, та уникнення від
оподаткування. Водночас сільський товаровиробник з аграрного ринку
постійно витісняється, канали збуту монополізуються торговим і
фінансовим капіталом. В них домінують тіньові схеми обміну, суттєво
послабилисядержавні регулятори функціонування прозорого ринку.
Ситуація усугубляється ще й тим, що в державі ще й досі не створено
мережі досконалих посередницьких структур у сфері реалізації. Саме
вони мали би гарантувати своєчасний збут виробленого на
конкурентній основі та за вигідними цінами.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Науковому дослідженню формування та функціонування
інфраструктури галузі овочівництва, методичним основам розрахунку
забезпеченості економіки інфраструктурою присвятили свої дослідження:
Б.В. Анісімов, Г.В. Боос, В.П. Василенко, А.С. Ганкін, Т.А. Григор'єв,
С.С. Літвінова, А.Л. Оверчук, І.Я. Петренко, О. Тищенко, В.П. Федько.
Цілі статті. Завданням дослідження є визначення стану сучасної
інфраструктури овочевого ринку та обґрунтування напрямів її
розвитку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сільське
господарство в ринкових умовах розглядається як один із основних
факторів економічного і, передусім, соціального розвитку. У сучасніх
умовах, це не тільки сфера продукування, це вже сфера бізнесу.
Основним має бути не лише виробництво й успішна реалізація
виготовленого. Для успішного функціонування і просування
виробленого до кінцевого споживача потрібно створити злагоджеу
систему реалізації виробленого на основі ринків збуту
сільськогосподарської продукції.
Особливість формування ринкових відносин у цій сфері
економіки проявляється в тому, що сільське господарство, в т.ч. і
овочівництво найбільше, порівняно з іншими галузями, залежить від
кон'юнктури ринку. Водночас продовольчий ринок найбільш
вразливий із соціальної точки зору, оскільки його розвиток
безпосередньо пов'язаний з рівнем життя населення, його
платоспроможністю.
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Овочепродуктовий ринок і формується суб'єктами ринкових
відносин
—
приватними
і
державними
підприємствами,
підприємствами системи заготівель, зберігання,, транспортування,
переробки і реалізації продукції. Залежно від особливостей суб'єкти
ринку, які вступають у товарообмін, формують різні ринкові
структури (оптовий, роздрібний ринки), забезпечують державну і
кооперативну торгівлю або входять у більш складну систему
товарообігу основних видів продукції (товарні біржі).
Розширення дії ринку супроводжується перебудовою системи
ціноутворення та обороту товарів і формування нових ринкових
структур. Ринкова ціна, що врівноважує попит і пропозицію, неминуче
усуває з ринку певну кількість як покупців, так і продавців: для
перших вона недоступна, для других - втратна. Такий антагонізм важко вирішувана соціально-економічна проблема навіть для
найбагатших країн. Для його згладжування, для пом'якшення
соціально-економічних проблем залучається інфраструктура як
виробнича, так і соціальна.
Ринок овочевої продукції для більшості населення залишався
ринком деформованої структури попиту внаслідок низької
платоспроможності більшості населення, ринком товарів низької
якості. Тому виробляти українці навчилися, а продавати – ні, бо
надзвичайно якісна, екологічно чиста та багата на смакові параметри
сільськогосподарська продукція - неконкурентноздатна як на
вітчизняному, так і на світових ринках через високу її собівартість і
непомірну енерго- та ресурсомісткість, а також відсутність належної
рекламної інформації та вміння торгувати. Тому, на внутрішньому
ринку відбувається процес витіснення вітчизняної продукції
імпортними товарами. Цей процес часто призводить до монополізації
окремих сегментів внутрішнього споживчого ринку іноземними
виробниками. Водночас, імпортна продукція здебільшого виявляється
недоброякісною, а то й шкідливою. Процес реформування
торговельної діяльності все більше набує нецивілізованих форм.
Зокрема, наявне овочеве виробництво України функціонує в нових
умовах, для яких характерним є відсутність централізованих
державних закупівель, що до формування потрібних партій товару.
За останні 20 років майже повністю згорнуте великотоварне
виробництво овочів, зруйнована інфраструктура овочесховищ,
холодильників, плодоовочевих баз, що забезпечувала населення такою
продукцією. Виробництво овочів, та їх реалізація в Україні
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скоротилася вдвічі.
Ситуація, яка склалася викликає необхідність утворення мережі
місцевих, регіональних і міжрегіональних оптових продовольчих
(овочепродуктових) ринків - найбільших споживачів виробленого
товаровиробниками. Саме вони мали би формувати ефективний
ринковий механізм щодо прискорення просування овочевої продукції
та продуктів її переробки до споживача. Такі ринки мали би позитивно
впливати на якість, асортимент, стандарти; формувати торгову
доробку,
оптимізувати
рівень
цін,
сприяти
підвищенню
конкурентоздатності, надходження коштів до бюджету за рахунок
обмеження тіньової торгівлі та вагомішого насичення ринку
вітамінним товаром.
Тому у 2009 р. був прийнятий Закон «Про оптові ринки
сільськогосподарської продукції», а з 2010 р. вже йде інтенсивна
робота по спорудженню таких ринків. На сьогодні статус оптового
ринку присвоєно 11 суб'єктам господарювання.
Оптовий ринок — це не просто місце, де здійснюються купівляпродаж сільськогосподарської продукції, а один з найважливіших
елементів маркетингової аграрної інфраструктури, завдяки якому
здійснюється прозоре ціноутворення, розподіл потоків продовольчих
товарів, зокрема й овочів. Це також важливий механізм забезпечення
продовольчої безпеки країни, розвитку конкуренції, підвищення
ефективності діяльності сільськогосподарських товаровиробників,
зменшення рівня тінізації економіки та інфляції. Реалізовувати
сільськогосподарську продукцію на оптових ринках в найкоротші
терміни може будь-який виробник. Серед інших переваг таких об'єктів
- сучасна інфраструктура.
Під інфраструктурою розуміють сукупність видів діяльності та
відповідних суб`єктів, зайнятих обслуговуванням, в даному випадку
сільськогосподарського виробництва. Виникнення інфраструктури є
результатом розвитку продуктивних сил суспільства, поглиблення
суспільного поділу праці. Високий рівень розвитку інфраструктури
дає змогу з максимальною повнотою, комплексно використати весь
виробничий потенціал, скоротити час перебування речових чинників у
процесі виробництва та прискорити надходження товарів до сфери
обігу, довести матеріальні блага до споживача та задовольнити його
попит.
Інфраструктура овочепродуктового ринку – це сукупність
спеціальних господарюючих суб`єктів, діяльність яких спрямована на
403

здійснення обігу товарів та послуг, забезпечення безперебійного
функціонування ринкового механізму та їх інтенсифікацію. Вона
покликана забезпечити цивілізовані умови та правила діяльності
ринкових суб`єктів. Її елементи не нав`язані суб`єктам зовні, а
породжені самими ринковими відносинами. Суб`єкти ринкової
інфраструктури організаційно і матеріально забезпечують основні
ринкові процеси: взаємний пошук суб`єктами ринкових відносин один
одного, фізичне переміщення товарів, їх складування та зберігання,
обмін товарів на гроші, рух грошових та інших платіжних засобів, а
також виробничо-збутову та фінансову діяльність ринкових структур.
Продукція на оптовий ринок споживчого типу потрапляє з
оптових виробничих ринків, через імпорт або постачається
безпосередньо виробниками. Оптовий ринок постачає продукцію для
роздрібної торгівлі (торговельні точки, базари, вулична торгівля),
супермаркети, об'єкти громадського харчування, для оптових ринків,
локалізованих в інших регіонах країни, для компаній-переробників
сільськогосподарської продукції і на експорт.
Концентрація оптової торгівлі в одному місці зменшує витрати
дистрибуції, оптову ціну, оптимізує роздрібну ціну. Додатково,
оптовий овочевий ринок — це елемент, який зменшує рівень інфляції і
надає стабільні місця роботи для тих, хто працює у підприємствах,
розташованих на території оптового ринку. Це гарантія
функціонування в майбутньому на території міста роздрібних базарів,
дрібних крамниць і пунктів вуличної торгівлі.
Найкраще всього зарекомендувала б себе схема: один
регіон/область — один оптовий ринок. Це допоможе щодня
встановлювати середню ціну на даний продукт в даному регіоні,
дозволяє витрачати менші кошти на моніторинг контрольними
службами і зменшувати витрати на функціонування компанійоптовиків.
Оптовий овочепродуктовий ринок розглядається як партнер, а не
конкурент для роздрібної чи вуличної торгівлі і базарів. Адже
роздрібний покупець не має права входу на оптовий ринок.
Механізм руху овочевої продукції на вітчизняних оптових
ринках мав би здійснюватися за допомогою спеціально створених
служб. До них належить: інформаційна, розрахунково-фінансова,
юридична, консультативна, громадського харчування, готельного
господарства, транспортної мережі, державних засобів сертифікації та
контролю за якістю овочевої продукції, тобто ринкової
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інфраструктури, сформованої з багатьох різних непостійних елементів.
Саме їй притаманне багатоканальне, різнопланове виробництво
овочевої продукції значного асортименту, різних напрямків реалізації.
Тільки різновекторність орієнтації виробників може задовільнити
потреби споживача.
Формування сучасної ефективної інфраструктури ринку овочевої
продукції без її практичних елементів - неможливе. До них належать:
аукціони, торгово-промислові палати, торгові доми, біржі, ярмарки,
брокерські контори, страхові та аудиторські фірми, холдингові
компанії (рис.1).

На аукціонах у формі організації продажу овочевої продукції у
визначений час і у визначеному місці виставляють товари
підвищеного попиту для ознайомлення і для реалізації.
Торгово-промислові палати - це юридичні особи, які існують на
самофінансуванню чи діють за принципом повного комерційного
розрахунку. Їх головне завдання - сприяння розвитку економічних і
торгових зв'язків із зарубіжними партнерами. Їх продукт - платна
інформація [2].
Торгові доми - це торгові фірми, які закуповують товари у
виробників чи оптовиків своєї країни та перепродують їх роздрібним
торгівцям, безпосереднім споживачам та за кордон. Вони також
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закуповують товари на зовнішніх ринках і перепродують їх своїм
торговцям та споживачам.
Ярмарки - це також важливий елемент ринкової інфраструктури.
Їх періодично організовували в установленому місці і в певний час.
Згодом вони перетворилися в ярмарки-виставки зразків товарів, які
можна замовляти.
Біржа - це організаційна форма ринку, на якому відбувається
вільна торгівля товарами та послугами, формується загальна цінова
кон'юнктура ринку для всіх ринкових суб'єктів на основі фактичного
співвідношення пропозиції та попиту. Для здійснення операцій на
біржі повинні бути зафіксовані три чинники: ціна, сума, строки
поставок [2, c. 227].
Формування динамічної системи виробництва овочевої
продукції з ринковою орієнтацією вимагає налагодження ефективної
маркетингової діяльності овочепродуктового під комплексу [3, c. 26].
Тут мають бути задіяні всі складові маркетингу: виробництво
продукції на основі знання потреб споживачів; ринкова ситуація та
реальні можливості овочевого виробництва; найповніше задоволення
потреб споживачів з використанням методів цінової та нецінової
конкуренції.
На Львівщині вже зроблено перші кроки щодо формування
ринкової інфраструктури у овочепродуктовому виробництві. Але
через фінансову обмеженість сільськогосподарських підприємств,
оптові ринки, як важливі інфраструктурні елементи, повинні
створюватися із залученням потенційних засновників та співучасників
такої акції, а також місцевих держадміністрацій. Таке багаточленство
може забезпечити цілу низку найрізноманітніших послуг: відведення
потрібної земельної ділянки; надання великих інвестицій, суттєвих
капіталовкладень,
залучення
висококваліфікованих
фахівців,
використання дієвої реклами. За підрахунками авторів законопроекту
"Про оптові ринки сільськогосподарської продукції", для їх створення
потрібно 30 - 40 млн гривень. За рентабельності у 8 - 10 % ці кошти
можуть окупитися за 10 - 12 років [1].
За останні роки на Львівщині відбулися як кількісні, так і якісні
зміни в процесі виробництва та маркетингу овочевої продукції:
збільшилася кількість споживачів даного виду товару, формуються та
розвиваються нові канали збуту, зростають вимоги щодо якості,
кількості та асортименту, стабілізуються ціни. Суттєву роль починає
відігравати система гуртової торгівлі та гуртові ринки зокрема,
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чисельність яких зростає.
Щоосені
у
Львові
протягом
місяця
проводяться
сільськогосподарські ярмарки. На них особливо велика кількість
овочевої продукції. Вона за своїми смаковими якостями, дешевизною
та значним асортиментом не має собі рівних як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринках. Однак, брак досконалого маркетингового
супроводу гальмує просування її на ці ринки.
На
сьогодні
пропозиція
продукції
овочепродуктового
підкомплексу Львівщини на внутрішньому ринку формується за
рахунок вітчизняного виробника, який забезпечує трохи більше 50%
товарообороту. Водночас ця пропозиція характеризується великою
нестабільністю і має чітко виражену сезонну циклічність. Так, на літо
припадає третина річного товарообороту овочевої продукції, на осінь до 30 %, на зиму - 18 %, а на весну і того менше. Така строкатість
пропозицій пояснюється тим, що вона формується в основному за
рахунок природних чинників, а організаційно-менеджерські зведено
до мінімуму. Ця проблема ускладнюється ще й тому, що в
овочівництві економічний процес відтворення тісно переплітається з
природнім.
Важливим завданням сільськогосподарських товаровиробників є
не лише вміле продукування, а й добре організований збут
виробленого,
який
вимагає
розвитку
мережі
ефективних
маркетингових служб та інфраструктури оптового ринку [4]. Це
досягається тим, що він повинен мати розвинуту систему управління,
яка прискорюватиме процес просування продукції при одночасному
створенні передумов для зниження її ціни шляхом збільшення обсягів
товарообороту; надаватиме учасникам торгівлі приміщення, послуги,
забезпечуватиме товаровиробників відповідними умовами для
поліпшення якості, асортименту, умов пакування продукції тощо.
Останнє є дуже актуальним як для власників ринку, так і для його
користувачів.
Висновки. Для практичної реалізації зазначеного потрібне
існування досконалої організації сфери обертання товарів, тобто
доброго функціонування інститутів інфраструктури, які б забезпечили
взаємовигідні економічні відносини як суб'єктів господарювання, так і
безпосередніх споживачів виробленого. Отже, у контексті зазначеного,
інфраструктура виробництва овочевої продукції - це сукупність
відповідних інститутів, які надають спеціалізовані послуги суб'єктам
господарювання у сфері виробництва, заготівель, зберігання,
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транспортування, переробки, доробки і доставки готової продукції до
споживача. Все це робиться з метою найкращої реалізації інтересів
зазначених суб'єктів господарювання і подальшої інтеграції в єдину
економічну макросистему. Основною макроекономічною функцією
інфраструктури ринку овочівництва підвищення ефективності
використання капіталу відповідних господарюючих суб'єктів у цій
сфері.
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In the publication the condition of the market of auditor services and the main
directions of development of audit in Ukraine is considered. Problems of quality of auditor
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services in the course of integration are opened, and also offers on increase of level of
auditor services by improvement of standard, information and methodical support are made.
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Паламарчук О.
СТАНОВЛЕНИЕ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ К
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
В публикации рассмотрено состояние рынка аудиторских услуг и основные
направления развития аудита в Украине. Раскрыты проблемы качества аудиторских
услуг в процессе интеграции, а также внесены предложения по повышению уровня
аудиторских услуг путем совершенствования нормативного, информационного и
методического обеспечения.
Ключевые слова: аудит, аудиторские услуги, качество аудиторских услуг,
интеграционные процессы.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
інтеграційних процесів, що відбуваються у світі, обраний Україною
шлях інтеграції у європейську спільноту, не можуть обійти стороною і
проблему реформування середовища контролю в країні, що
представленим як незалежний аудит. Головною місією аудиту є
забезпечення достовірності публічної фінансової звітності, захист
інтересів як власників, так і інтересів суспільства в цілому.
У нинішніх умовах сучасної економічної інтеграції, коли
запорукою громадської довіри до бізнесу в значній мірі є результати
діяльності незалежних професійних аудиторів, аудит є одним із
найпоширеніших видів контролю, що займається не лише перевіркою
достовірності представлених фінансових показників, але й надає ряд
інших супровідних послуг та допомагає розробити та оптимізувати
систему ведення господарської діяльності суб’єктів господарювання.
Перед керівництвом аудиторських фірм постає завдання пошуку
стратегічних можливостей та формування нових стійких конкурентних
переваг, які в подальшому дозволять виявляти та реалізовувати
невикористані резерви підвищення органічності системи управління
якістю послуг та довіри користувачів інформації до результатів
аудиту.
Констатувати, що вітчизняний ринок аудиторських послуг
відповідає всім вимогам бізнесу, не можна. Незважаючи на те, що
Аудиторська палата України підвищує контроль за якістю
аудиторських послуг в Україні, а загальна кількість аудиторських фірм
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зменшується, аудит вимагає паралельного розвитку, враховуючи
темпи розвитку держави, професійних облікових та аудиторських
організацій та аудиторських фірм. Відповідно, сьогодні аудит
переживає стадію видозмінення, що пов’язане із інтеграцією до
Міжнародних стандартів, а це в свою чергу потребує подальшої
модернізації нормативного, інформаційного та методичного
забезпечення аудиту.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми аудиту в процесі економічної інтеграції
розглядалися як в наукових працях вітчизняних вчених: М.Т.Білухи,
В.П. Бондара, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Г.М. Давидова, Н.І. Дорош,
С.Я. Зубілевич, О.А. Петрик, І.І. Пилипенка, В.П. Пантелєєва,
В.С. Рудницького, Т.М. Міщенка, Є.В. Мних, В.В. Немченка,
І.І. Пилипенка, Б.Ф. Усача та ін, так і в зарубіжних: В.Д. Андрєєва,
С.М. Бичкової, Я.В. Соколова, Р. Адамса, А. Аренса, М. Деніса,
Дж. Лоббека, Р. Доджа, Д. Кармайкла, Дж. К. Робертсона, Ф. Дефліза та ін.
Цілі статті. В умовах міжнародної інтеграції національних
економік в міждержавні союзи та об’єднання стрімко зростає
значущість відповідність системи бухгалтерського обліку та
фінансової звітності підприємств потребам не лише внутрішніх, але й
зовнішніх користувачів, з країн де вимоги можуть суттєво відрізнятись
від вимог національного законодавства. Не відповідність цим вимогам
може привести до зниження інвестиційної привабливості підприємств,
позбавити можливості співробітництва та прийняття хибного
управлінського рішення у зв’язку з недостовірністю показників
фінансової звітності. Переваги аудиту порівняно з іншими формами
контролю для держави ґрунтуються на таких основних аспектах: поперше, відбувається значна економія державних коштів, які
витрачаються на утримання, наприклад, контрольно-ревізійного
апарату; по-друге, надходження додаткових коштів до бюджету за
рахунок сплати аудиторськими фірмами (аудиторами підприємцями)
податків.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Масштабний
характер сучасного бізнесу вимагає високий рівень професійної
підготовки аудиторів, а їх належна кваліфікація є запорукою
створення
умов
конкурентоспроможності
та
забезпечення
економічного розвитку вітчизняних суб’єктів аудиторської діяльності.
Входження у світовий економічний простір та конкурування зі
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світовими лідерами в галузі аудиту вимагає відповідності кваліфікації
вітчизняних аудиторів європейським вимогам. Діюча в Україні
система сертифікації аудиторів лише частково відповідає
європейським стандартам і потребує її відповідного перегляду.
Законом України ―Про аудиторську діяльність‖ визначаються
окремі вимоги в частині рівня освіти аудиторів. Зокрема, це наявність
вищої економічної або юридичної освіти, необхідні знання з питань
аудиту, фінансів, економіки та господарського права [2, с. 10].
Наявність необхідного обсягу знань для отримання сертифіката
визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту
за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України (АПУ).
Порівняння вимог вітчизняного та європейського законодавства,
вивчення системи освіти аудиторів свідчать про недостатньо високий
рівень підготовки майбутніх аудиторів та необхідність підвищення
якості їх освіти.
У Директиві 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради про
обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності окремо
встановлено вимоги до освіти аудиторів, які визначають, що фізична
особа може бути допущена до проведення обов'язкового аудиту лише
після досягнення рівня освіти, передбаченого для вступу в
університети, або еквівалентного йому рівня, проходження курсу
теоретичного навчання, проходження практичного навчання та
складання іспиту на професійну компетентність на рівні випускних
іспитів університетів або на еквівалентному йому рівні, що
організовується або визнається відповідною державою-членом [1, с. 6].
В Україні для теоретичної та практичної підготовки аудиторів
застосовуються затверджені АПУ програми, за якими при підготовці
аудиторів основна увага приділяється таким напрямам [3]:
аудит;
бухгалтерський
облік
(фінансовий
облік,
внутрішньогосподарський (управлінський) облік);
основи фінансів;
економіка підприємницької діяльності;
оподаткування; господарське право.
В частині тематичної підготовки Директивою 2006/43/ЄС
визначається перелік з десяти базових та дев’яти додаткових
дисциплін, якими повинні оволодіти майбутні аудитори на рівні
теоретичної підготовки [1, с. 8]. Відповідно, рівень вітчизняних вимог
щодо освіти аудиторів є недостатнім. Крім цього, слід враховувати, що
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європейська система підготовки аудиторів досить щільно пов’язана з
системою вищої освіти.
Директивними нормами допускається перезарахування іспитів
для одержання сертифікату аудитора у випадку проходження та
позитивної здачі таких іспитів у вищому навчальному закладі. В
Україні така можливість відсутня. Наявність диплому про вищу освіту
(економічну чи юридичну) є обов’язковою умовою проходження
сертифікації. Рівень теоретичних та практичних знань перевіряється
додатково через організовану здачу в АПУ кваліфікаційних іспитів.
Вимоги щодо практичної підготовки Директивою 2006/43/ЄС
визначаються як необхідність проходження практичного навчання
протягом 3-ох років у сфері аудиту річної звітності, консолідованої
звітності. При цьому дві третини такого навчання повинні бути
пройдені разом з кваліфікованим аудитором [1, с. 10].
В Україні законодавством визначено необхідність підтвердження
практичного досвіду роботи не менше трьох років підряд на посадах
ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента
(помічника) аудитора [2, с. 10]. Відповідно, вітчизняне законодавство
дає більш широкі можливості в частині набуття практичного досвіду,
що з іншого боку обмежує набуття спеціальних вмінь та навичок, що є
властивими саме аудиторській діяльності.
Окремі можливості Директива 2006/43/ЄС пропонує щодо
одержання кваліфікації через тривалий практичний досвід, що в
Україні не практикується.
Для забезпечення європейських вимог система освіти аудиторів
України повинна носити багаторівневий характер. Згідно ст. 13
Директиви 2006/43/ЄС аудитори повинні приймати участь у програмах
безперервної освіти з метою збереження теоретичних знань,
професійних навичок та цінностей на достатньо високому рівні,
причому в разі невиконання вимог щодо безперервної освіти
передбачене застосування відповідних санкцій [1, с. 13].
Приведення системи підготовки та сертифікації аудиторів у
відповідність до європейських вимог та норм міжнародних
професійних освітніх стандартів дозволить підвищити якість
підготовки майбутніх аудиторів, створить основу для покращання
професійного рівня та кваліфікації вітчизняних аудиторів, забезпечить
загальне зростання якості надання аудиторських послуг [4].
Висновки. В Україні професія аудитора ще не досягла
європейського рівня кваліфікації, що не дає можливості дооцінити
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професійність вітчизняного аудитора. У результаті рівень довіри до
аудиторської діяльності в суспільстві невисокий.
Таким чином, наявні проблеми мікро- та макрорівня, що
спостерігаються в українській економіці , вимагають:
 врахування прогресивного світового досвіду у навчанні
аудиторів;
 переосмислення ролі аудитора як соціально-економічно
гаранта стабільності в суспільстві;
 підвищення контролю якості аудиторських послуг
відповідно до міжнародних стандартів.
 розширення нормативно-правового поля аудиторської
діяльності повинно відбуватися як в напрямку прав, так і в напрямку
обов’язків всіх сторін аудиту.
Тому, розвиток послуг вітчизняного аудиту обумовлений
нагальними потребами господарюючих суб’єктів, держави та самих
аудиторських фірм (аудиторів). Вдосконалення потребує нормативно
правова база, інформаційне та методичне забезпечення процесу
аудиту, що, в свою чергу, підвищуватиме кваліфікаційний рівень
аудиторів та якість його проведення в цілому .
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РАЗВИТЫХ СТРАН МИРА
В статье освещены тенденции развития кооперативных форм технического
обеспечения и обслуживания сельхозпроизводителей и их взаимодействия. Раскрыто
влияние кооперирования на эффективность хозяйствования агропроизводителей в
современных условиях рыночной экономики. Предложено использовать зарубежный
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кооперативы,

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Питання
матеріально-технічної забезпеченості можна віднести саме до тих, що
є завжди актуальними для сільськогосподарських виробників,
незалежно від того, в якій країні вони здійснюють свою господарську
діяльність. Одним з дієвих напрямків вирішення проблеми технічного
забезпечення фермерів є участь в сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативах. Досвід провідних аграрних країн світу
засвідчує, що економічно вигідним є кооперування при
недостатньому забезпеченні господарств технікою. Тому доцільним є
вивчення
умов
і
проблем,
пов’язаних
із
діяльністю
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за кордоном.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми.
Технічному
забезпеченню
сільськогосподарського
виробників присвячені праці Я.К. Білоуська [1]. Діяльність
обслуговуючих кооперативів розкриває В.Г. Андрійчук [2].
Закордонний досвід діяльності сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів був ґрунтовно розкритий і узагальнений групою авторів
у аналітичному дослідженні «Досвід Канади та країн ЄС у сфері
політики з підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів». В цій праці широко висвітлено питання
функціонування обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів
на теренах Канади та інших країн [3]. Також досліджують розвиток
сільськогосподарських кооперативів в різних країнах світу такі автори
як Т.М. Паневник, Н.К. Болгарова, Ю.П. Макаренко [4-6]. Проте у
більшості публікацій недостатньо уваги приділено комплексному
висвітленню питання спільного використання сільськогосподарської
техніки агропідприємствами, кооперування на цій основі, а також
використання їх досвіду в реаліях вітчизняної економіки.
Цілі статті. Мета статті полягає у систематизації відомостей про
здобутки закордонної
фермерської кооперації та дослідженні
можливостей
використання
досвіду
обслуговуючих
сільськогосподарських кооперативів Європи та Канади для
забезпечення максимально продуктивного розвитку вітчизняної
сільськогосподарської кооперації.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Кооперація, як
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свідчить досвід розвинутих країн світу, є дієвим механізмом
підвищення
ефективності
діяльності
сільськогосподарських
господарюючих
суб’єктів.
Дрібним
сільськогосподарським
підприємствам складно конкурувати в умовах глобальної економіки з
агрокорпораціями. Тому у таких розвинених країнах, як Німеччина,
Франція, США, Велика Британія та Канада, від 20 до 70%
фермерських господарств охоплено різними формами кооперування
для придбання й спільного використання та обслуговування техніки
[1].
Значних
масштабів
діяльності
сільськогосподарських
кооперативів досягнуто в Німеччині та Франції. В останній у 90-х
роках уже функціонувало багато (понад 10 тис.) кооперативів нового
спрямування — із спільного використання технічних засобів у
сільському господарстві, які обслуговують 25 % фермерських
господарств. У цих формуваннях зосереджено 4 % загальної кількості
тракторів, 30 % зернозбиральних і 35 % кормозбиральних комбайнів,
16 % розкидачів добрив та 12 % іншої сільськогосподарської техніки.
Аналогічний досвід накопичено і в Німеччині, де фермерськими
господарствами створені машинні товариства із спільного
використання техніки [2].
У Франції функціонує 3500 сільськогосподарських кооперативів,
що займаються переробно-збутовою діяльністю. До них треба додати
13300 кооперативів зі спільного використання техніки. Членами
кооперативів є 9 з 10 фермерів. Через кооперативи зі спільного
використання техніки (CUMA) фермерські господарства одержали
доступ до високопродуктивної техніки та можливості зменшувати
індивідуальні витрати на закупівлю технічних засобів, залучати до
виконання робіт професійних механізаторів і навіть вирішувати
проблему почергових відпусток для членів фермерських господарств.
Сьогодні в країні членами і клієнтами CUMA є біля 38% фермерів. У
них зосереджена третина парку зерно- і кормозбиральних комбайнів,
п'ята частина розкидачів добрив, трактори підвищеної потужності,
обприскувачі, спеціалізоване обладнання для здійснення ремонтних
робіт, меліоративна й інша спеціалізована техніка. Машини і
обладнання, що знаходяться в кооперативах, є колективною і,
частково, приватною власністю їх членів. Їх використання
здійснюється за чітко складеними графіками відповідно до замовлення
фермерів.
Кооперативи CUMA наділені спеціальними стимулами зі
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спільного використання техніки. Зокрема, якщо члени-фермери
об’єднання придбають машини і обладнання колективно, то держава
компенсує 20% їх вартості [3].
Не тільки у Франції, але й в Польщі набули поширення і
розвитку
кооперативи
по
спільному
використанню
сільськогосподарської техніки. Фінансуються ці кооперативи за
рахунок власного капіталу, позик і дотацій. Машини, які перебувають
у розпорядженні кооперативів, зазвичай, є колективною власністю, а
вже на замовлення фермерів найманий персонал виконує на них
потрібні роботи.
Обслуговуючі
кооперативи
виступають
серйозними
конкурентами для підприємств, що надають механізовані послуги.
При цьому їхньою головною перевагою є те, що вони не платять
професійний податок і користуються рядом інших пільг.
Державна політика сприяння розвитку кооперації з метою
заохочення розвитку кооперативного руху в країнах Північної Європи
використовує тимчасові заохочувальні заходи, наприклад призупиняє
виплату кооперативних податків, виділяє прямі субсидії. Кооперативні
об'єднання є важливим структурним утворенням в аграрній сфері
Фінляндії. Кооперативи, об'єднуючи майже всіх фермерів
забезпечують їм необхідні умови виробництва, кредитування,
реалізацію продукції та застосування досягнень науково-технічного
прогресу в практиці господарювання. Кооперативи постачають до 50%
добрив, 65% кормів, 40% техніки та палива. Кооперація дає змогу
широко впроваджувати комп'ютеризацію та автоматизацію в аграрне
виробництво [4].
Кооперативи в Канаді діють згідно встановленим принципам і
управляються федеральним законодавством - Кооперативним Актом.
Кооперативи в Канаді є некомерційними у відношенні до своїх членів
організаціями, не платять проценти на акцію капіталу, тому що вони
діють не в інвестиційних цілях, а з тим, щоб забезпечити послуги
своїм членам. Кооперативи повертають надлишок (кооперативні
виплати) членам пропорційно членській економічній діяльності в
кооперативах. Кооперативи забезпечують навчання своїх членів і
працюють з тим, щоб досягти спільної мети.
Сільськогосподарські
постачальницькі
і
обслуговуючі
кооперативи Канади забезпечують фермерів – своїх членів засобами,
такими як корми для тварин (на 27%), добривами і хімікатам (на 38%),
насінням
(на
19%),
зерноочисним
обладнанням,
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сільськогосподарськими машинами, а також паливними та
будівельними матеріалами [5].
Однією з новітніх форм технічного забезпечення кооперативів
фермерів у США та Канаді стали лізингові кооперативи. Вони є
інтегрованими об'єднаннями, що займаються здачею в оренду,
лізингом сільськогосподарської техніки, включаючи обов'язкове її
обслуговування, їх мета полягає в забезпеченні фермерів найсучаснішою дорогою технікою за відносно невисокою ціною - вартість
оренди. Кооперативи створюють лізинг за взаємною домовленістю
фермерів. При цьому величина плати прямо пропорційна терміну
користування технікою, що стимулює її швидке й ефективне
використання і дозволяє при невеликому парку машин та устаткування
задовольнити численні запити фермерів [6].
В умовах сьогодення в країнах Західної Європи спостерігається
процес диверсифікації діяльності кооперативів. Багато збутових
кооперативів взяли на себе функцію забезпечення фермерських
господарств
матеріально-технічними
ресурсами;
створюються
асоціації кооперативів, завдяки чому досягається вищий рівень їх
конкурентоспроможності на продовольчому ринку, більш надійний
захист від впливу монополізованих структур в агробізнесі [2].
В вітчизняних реаліях економіки орієнтовна вартість створення
обслуговуючих кооперативів становить непідсильну для селян суму –
від 567,5 до 2,3 млн грн Міністерство аграрної політики та
продовольства України виділило 100 млн грн на підтримку
обслуговуючих
сільськогосподарських
кооперативів.
Кошти
направляються через УкрАгроЛізинг, що постачає техніку та
обладнання
у
фінансовий
лізинг
за
умови
внесення
лізингоодержувачем попереднього платежу, що становить не менш як
10 відсотків вартості техніки. Зважаючи на наведені факти,
найдієвішим шляхом створення обслуговуючих кооперативів в Україні
є закупівля необхідних технічних засобів для їх функціонування з
використанням механізму фінансового лізингу.
Висновок
Отже,
як
свідчить
міжнародна
практика
функціонування сільськогосподарських підприємств, обслуговуюча
кооперація – не тільки одна з найефективніших форм об’єднання, що
сприяє розвитку виробництва, а й чинник захисту економічних і
соціальних інтересів сільгоспвиробників. Таким чином можна зробити
висновок, що при формуванні і функціонуванні вітчизняних
обслуговуючих
сільськогосподарських
кооперативів
доцільно
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застосовувати здобутки кооперативного руху закордонних країн, де
фермери можуть ефективно провадити свою господарську діяльність,
маючи в своєму розпорядженні тільки частину потрібної для
виробництва техніки, а інші зовсім її не мають, використовуючи для
цього кооперативну техніку.
Тому сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи мають
стати ефективним засобом для вирішення проблем технічного
забезпечення українських агровиробників, котрі їм не під силу
подолати самотужки.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток
сфери малого підприємництва, що стосується видів діяльності,
характерних для нього, в Україні відбувається відповідно до
загальноєвропейських тенденцій. Як і в країнах ЄС, це торгівля,
будівництво, фінансова діяльність та сфера послуг (ремонтні роботи,
перукарські та освітні послуги, кафе у курортних і придорожніх зонах,
ремісництво).
На рівні державного стратегічного управління стимулювання
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розвитку малого бізнесу на регіональному рівні розглядається як
метод досягнення стратегічних цілей соціально-економічного
розвитку:
– створення нових робочих місць, що сприятиме зменшенню
соціальної напруженості та досягненню соціальної стабільності у
суспільстві;
– підвищення рівня доходів (а отже, зростання показників
добробуту населення та його платоспроможності);
– формування на місцевих ринках конкурентного середовища
щодо пропозиції товарів та послуг, підвищення їх якості;
– пожвавлення економічної активності у регіонах;
– збільшення надходження капіталу до регіональної (та
національної) економіки;
– впровадження інноваційних та енергозберігаючих технологій,
розвиток ―зеленої економіки‖, покращення екологічної ситуації на
місцях;
– збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів;
– уповільнення обсягів трудової міграції активної частини
працездатного населення за кордон;
– збільшення у суспільстві прошарку середнього класу [2].
Вирішенню цих завдань сприяла позитивна динаміка розвитку
малого бізнесу в Україні, яка спостерігалася до кризових 2008-2009-их
років. Кількість малих підприємств в Україні з 72 на 10 тис. наявного
населення у 2006 р. зросла до 75 у 2009 році, що забезпечило
збільшення питомої ваги, яку займали малі підприємства в структурі
функціонуючих підприємств України, на 0,9 %. Так в 2009 році малі
підприємства склали 93,7 % від загальної кількості підприємств в
Україні. Відбувалося й зростання ефективності їх діяльності. Про що
свідчать збільшення обсягів реалізованої продукції на 99415,2 млн грн
або 27,8 % за період з 2006 року по 2009 р. та покращення показників
зайнятості населення. В 2009 році на малі підприємства припадало
26 % всіх зайнятих працівників, що на 1,9% більше ніж у 2006 році.
Кризові процеси 2008-2009 рр. в Україні спричинили зменшення
чисельності малих підприємств. За статистичними даними найбільше
падіння спостерігалося в 2010 р. (на 5,5 % у порівнянні з 2009 р.) та
2011 р. (на 8,9 % у порівнянні з 2010 р.). Кількість малих підприємств
в Україні у 2010 р. скоротилась до 71 на 10 тис. наявного населення. В
2011 році цей показник сягнув рівня 2005 року і склав
63 підприємства. Кількість зайнятих працівників на підприємствах
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малого бізнесу також скоротилась з 2237,4 тис. у 2008 р. до 2073,6 тис.
у 2010 році. Окрім іншого, це можна пояснити зниженням
привабливості цього сегменту через низький рівень заробітної плати.
Так, в Україні, на відміну від ЄС, традиційно зберігається значний
розрив у виплатах (офіційної) заробітної плати на великих
підприємствах (2909,35 грн) та малих (1249,88 грн) (за підсумками
2011 р.). В результаті таких скорочень малий бізнес в Україні став
займати лише 5-6% ВВП.
Поряд з тим, спостерігається скорочення обсягів фінансування
заходів регіональних програм розвитку малого підприємництва. Так, у
2010 р. рівень фінансування зазначених заходів з обласних бюджетів
становив лише 43 % від показників докризового рівня. Все це
ускладнює боротьбу із існуючими системними проблемами розвитку
малого бізнесу, до яких спеціалісти інституту стратегічних досліджень
при президентові України відносять:
На загальнодержавному рівні:
1. Дефіцит матеріальних ресурсів у суб’єктів малого
підприємництва як наслідок:
- недостатньої фінансової підтримки з боку держави;
- неврегульованості
механізмів
кредитування
малого
підприємництва та високої вартості кредитних ресурсів.
2. Відсутність чіткої системи податкових преференцій для
суб’єктів малого підприємництва.
3. Недостатня допомога з боку держави у просуванні продукції
вітчизняних малих підприємств на закордонні ринки, незначне
залучення малого бізнесу до виконання державних замовлень.
4. Недосконалість нормативно-правового забезпечення розвитку
малого підприємництва, зокрема, у сфері обліку та звітності суб’єктів
малого підприємництва.
5. Нерівні умови господарювання малих та великих підприємств
на ринку, у т.ч.: різні стартові можливості щодо доступу до
фінансових ресурсів та державних інвестицій; нестача інформації;
брак коштів на освоєння нової продукції та отримання сучасних
технологій тощо.
На регіональному та місцевому рівні:
1. Недостатнє (негарантоване та несистематичне) фінансування
регіональних програм підтримки і розвитку малого підприємництва
(наприклад, у Київській області, незважаючи на затвердження
програми підтримки малого підприємництва, кошти на реалізацію її
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заходів у 2009 – 2010 рр. так і не були виділені).
2. Недосконалість контролю за використанням коштів,
виділених малим підприємствам, внаслідок чого частина ресурсів
втрачається за нецільовим призначенням.
3. Відсутність ефективно функціонуючої системи дієвої
взаємодії великого та малого бізнесу на місцевому (регіональному)
рівні.
4. Нерівномірність
розташування
та
розвитку
малого
підприємництва у регіонах України, що обумовлено загальною
економічною ситуацією в регіоні [2].
Таким чином, спільною проблемою для обох рівнів є проблема
фінансово-кредитне забезпечення малого бізнесу.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідженню проблем розвитку малого бізнесу
присвячені роботи Ю. Бажала, З.С. Варналія, Л.І. Воротіної,
Т.А. Говорушко, В.І. Ляшенко та ін. Однак, питання пошуку
альтернативних джерел фінансування розвитку малого бізнесу, як на
регіональному так і на національному рівні, залишається актуальним.
Цілі статті полягають в характеристиці альтернативних заходів
фінансово-кредитного забезпечення малого бізнесу регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. ―Зростання на
місцевому рівні є найбільш складним об’єктом державної регіональної
політики, що потребує врахування особливостей галузевої та
територіальної структури місцевого господарства, визначення
специфіки місцевих умов нагромадження капіталу, особливостей
функціонування місцевого ринку праці, зайнятості та кадрового
забезпечення‖ [4].
―На сучасному етапі системної модернізації економіки України
особливого (першочергового) значення мають заходи в рамках
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки ―Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава‖)
щодо державної підтримки розвитку малого підприємництва.
Водночас, формування нової державної політики щодо підтримки
малого підприємництва тільки розпочалось‖ [2]. Так, кроки державних
органів стосувались, перш за все, реформування нормативно-правової
бази як складової організаційного механізму. Питання щодо надання
малим підприємствам фінансових ресурсів, інформаційної та освітньої
допомоги досі залишається актуальними
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З огляду на це, необхідно визначити можливість активізації
існуючих варіантів і пов’язані з ними першочергові заходи ефективної
підтримки (фінансування) розвитку малого підприємництва на
регіональному та місцевому рівнях.
Можливими варіантами сприяння розвитку малого бізнесу є
збільшення бюджетного фінансування, кредитування та венчурне
інвестування. Їх відмінність, яка й визначає їх привабливість
(особливо в кризовий і післякризовий період), полягає в ступені участі
держави, який проявляється у вигляді фінансового тиску на державний
бюджет країни.
Що стосується бюджетного фінансування, то слід відмітити, що
―реалізація регіональних програм підтримки малого підприємництва
(такі програми на 2011 – 2012 рр. було затверджено у всіх регіонах) за
даними Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва, за 9 місяців 2011 р. була профінансована лише на
33,3 % від передбаченого. У 2010 р. рівень фінансування зазначених
заходів з обласних бюджетів становив лише 43 % від показників
докризового рівня‖ [2]. Такі показники пояснюються кризовим станом
і відповідною зміною пріоритетів у програмах фінансування як на
регіональному так і на державному рівнях.
Фактор кризи став визначальним також і в секторі банківського
кредитування малого бізнесу. Зокрема, він спричинив суттєве
зниження платоспроможності малого бізнесу, яку, з технічних причин,
і так дуже важко визначити. Погіршилася фінансова дисципліна
підприємств малого бізнесу, а також впевненість власників у
перспективах розвитку свого бізнесу. Це суттєво збільшило рівень
ризикованості такого кредитування для банків, для яких за рівнем
прибутковості більш вигідним було кредитування населення.
Розглядаючи результати досліджень зарубіжних економістів
також необхідно відмітити, що ―банківські‖ фінансові системи
працюють якнайкраще на ранніх стадіях індустріалізації, в умовах
фінансування капіталомістких проектів, відсутності ефективної
правової системи та відносно незначній ролі наукоємних галузей. А
ось ―ринкові‖ фінансові системи будуть ефективно працювати в
умовах розкриття компаніями інформації про свою діяльність та
налагодженої системи захисту прав інвесторів.
В економіці України спостерігається пряма залежність між
обсягами капіталовкладень фінансових посередників і рівнем
виробництва, рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка ВВП та активів фінансових посередників в
Україні протягом 2005-2010 рр. [3, с. 57-58]
До того ж, в сучасних умовах, коли Україна переходить на
інноваційну модель розвитку економіки, банки є менш ефективними,
оскільки банківська система дає значно менше шансів новоствореним
компаніям отримати необхідне фінансування. Банківська система не
сприяє радикальним технологічним змінам в економіці, не підтримує
на належному рівні інноваційний розвиток.
В таких умовах все більшої і більшої актуальності набуває
запровадження механізму венчурного інвестування.
Венчурний капітал є відносно новим різновидом фінансового
капіталу, що утворився внаслідок розвитку фінансових відносин в
інноваційній сфері. Функціонування венчурного капіталу саме в
зазначеній сфері підтверджує той факт, що за його допомогою
виникають нові форми економічних відносин між суб’єктами
господарювання, які завдяки своїй інноваційній спрямованості
максимально забезпечують його ефективність.
Венчурне інвестування повинно розглядатися в контексті
функціонування інноваційної системи на національному рівні, яку в
загальному вигляді можна представити в такому вигляді (рис. 2).
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Відповідно до представленої національної інноваційної системи
необхідно зазначити, що успішний перехід економіки нашої країни на
інноваційний шлях розвитку можливий лише за умови створення та
ефективного функціонування всіх вищезазначених інститутів та
організацій. Проте, на сучасному етапі в Україні сформовано лише
окремі елементи інноваційної інфраструктури, які характеризується
різним рівнем розвитку. Такі важливі елементи інноваційної системи
як центри трансферту технологій, науково-технічні ярмарки, ринок
венчурного капіталу взагалі практично відсутні.
Венчурне фінансування або венчурний бізнес в цілому можна
розглядати через кумулятивний ефект, який полягає у взаємодії
учасників (суб’єктів) – винахідника ідеї (проекту), венчурного
капіталіста (інвестора) та венчурної компанії, а також так званих
―факторів виробництва‖ – інтелектуальної праці, венчурного капіталу
та управлінських здібностей (знань, досвіду). Як наслідок об’єднання
найбільш корисних якостей вищезазначених факторів отримуємо
максимально позитивний результат для всіх учасників венчурного
фінансування – надприбутки та високі винагороди (рис. 3).
НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА
Освіта

виробництво, фінансове
забезпечення; експертиза;
патентування, ліцензування,
сертифікація

Наука

законодавство

– шлях, який проходять інновації
від розробки до реалізації

Ринок

Рис. 2. Склад Національної інноваційної системи [3, c.75]
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Позитивом є те, що кошти, отримані як венчурний капітал, на
відміну від банківського кредиту, надаються на безповоротній основі,
не вимагають забезпечення й не підлягають вилученню протягом
усього терміну дії договору між фондом і венчурним підприємством.
Венчурне підприємництво створюється під конкретний інноваційний
проект, тому всі його сили спрямовані на досягнення кінцевого
результату – освоєння нової технології, права на яку має хоча б один із
засновників фонду [1, c. 50].
Основним принципом венчурного бізнесу є орієнтованість
результатів інтелектуальної діяльності на потенційну прибутковість і
попит. Важливим позитивним чинником є також те, що діяльність
венчурних фондів веде до впровадження на придбаних або
контрольованих
підприємствах
інноваційних,
виробничих,
управлінських, маркетингових технологій, формування прошарку
національних кадрів, які готові до сприйняття інновацій тощо [1, c.50]
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управлінські рішення
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прибуток

підготовка та
початок
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реалізація
виробництва продукції
(втілення ідеї,
реалізація
проекту)

Р
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Н
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Рис. 3. Ефект синергізму венчурного інвестування [3, c.47]
Венчурне інвестування стимулює та забезпечує розвиток не
лише підприємництва, тобто окремих господарських одиниць, а й
держави в цілому. Оскільки всі учасники процесу венчурного
інвестування отримують бажаний результат:
− підприємці-винахідники отримують капітал для втілення у
життя своїх розробок та винаходів;
− інвестори отримують надприбутки за рахунок збільшення
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капіталізації (вартості) про інвестованих компаній;
− венчурні компанії (що виробляють інноваційну продукцію) є
ліквідними та фінансово стійкими, не обтяжені позиковим капіталом
(так як це відбувається при кредитуванні тощо);
− держава отримує підвищення рівня зайнятості за рахунок
створення нових робочих місць та підвищення податкових
надходжень;
− економіка ж взагалі отримує можливість ефективного
впровадження новітніх технологій, що забезпечують підвищення її
конкурентоспроможності. Всі вищезазначені переваги сприяють
підвищенню економічної безпеки країни в цілому та фінансової
зокрема.
Висновки. На регіональному рівні в певній мірі вже наявне
певне забезпечення малого бізнесу, яке можна розглядати в якості
організаційних елементів венчурного інвестування:
1. Оптимізації дозвільної системи:
− законодавчо затверджено вичерпний перелік документів
дозвільного характеру (прийнято Закон України «Про перелік
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»);
− внесено зміни до законодавчих актів щодо посилення
відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів
місцевого самоврядування за порушення законодавства у сфері
дозвільної системи.
2. Спрощення системи ліцензування:
− з 78 до 57 скорочено перелік видів діяльності, що підлягають
ліцензуванню (прийнято Закон України «Щодо обмеження державного
регулювання господарської діяльності»);
− для спрощення процедури отримання ліцензій суб’єктами
господарювання розроблено проект Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України».
3. Оптимізації системи нагляду (розроблено проект Закону
України ―Про саморегулівні організації‖, яким передбачено передача
саморегулівним організаціям частини функцій державного нагляду).
4. Спрощення процедури створення та ліквідації підприємств:
а) спрощено започаткування та ведення бізнесу завдяки
запровадженню принципу необов’язковості свідоцтва про державну
реєстрацію (прийнято Закон України ―Щодо скасування свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особипідприємця‖);
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б) спрощено процедуру припинення діяльності суб’єктів
господарювання шляхом зняття з них низки адміністративних
обов’язків (прийнято Закон України «Щодо спрощення процедур
припинення діяльності юридичних осіб та фізичних осібпідприємців»).
5.
Розроблення
заходів
сприяння
розвитку
малого
підприємництва:
а) створюються умови для надання суб’єктам малого
підприємництва державної підтримки, у т.ч. фінансової (прийнято
Закон України «Про розвиток та підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні»);
б) створюються умови для забезпечення оптимальної процедури
використання
бюджетних
коштів,
передбачених
для
мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва (постанова
кабміну «Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів
малого підприємництва»).
6. Упровадження заходів щодо прискореного перегляду
регуляторних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування.
7. У межах реалізації регіональних програм підтримки малого
підприємництва:
а) удосконалюється нормативно-правове середовище в напрямку
стимулювання розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності;
б)
формується
інфраструктура
підтримки
малого
підприємництва;
в) проводяться конкурси бізнес-проектів [2].
Однак, цього недостатньо для включення всього механізму
венчурного інвестування, який, в свою чергу повинен передбачати
нормативне,
інформаційне,
організаційне
та
управлінське
забезпечення (рис. 4).
Відповідно до сучасних вимог економічного розвитку в Україні
необхідно створити таку модель інноваційного розвитку національної
економіки, зокрема, малого бізнесу, що базується на венчурному
капіталі. Венчурне інвестування є відносно новим видом
підприємницької діяльності для вітчизняної економіки, тому потребує
вирішення багатьох проблем, що гальмують його розвиток.
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ВНУТРІШНЯ ЗВІТНІСТЬ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У статті висвітлено особливості та недоліки формування внутрішньої звітності
за центрами відповідальності, запропоновано рекомендації щодо складання
внутрішньої звітності, визначені напрями руху звітної інформації для прийняття
управлінських рішень.
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INTERNAL REPORTING RESPONSIBILITY CENTERS
Features and lacks of forming of the internal accounting after the centers of
responsibility are reflected in the article, recommendations in relation to the stowage of the
internal accounting are offered, directions of motion of current information for the
acceptance of administrative decisions are defined.
Key words: Centers of responsibility, internal accounting.

Пославская Л.И.
ВНУТРЕННЯЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЦЕНТРАМ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В статье рассмотрены особенности и недостатки формирования внутренней
отчетности по центрам ответственности, предложены рекомендации по составлению
внутренней отчетности, определены направления движения отчетной информации для
принятия управленческих решений.
Ключевые слова: центры ответственности, внутренняя отчетность.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Інформація,
сформована у системі управлінського обліку за центрами
відповідальності, є основою для прийняття виважених та своєчасних
рішень керівництвом на всіх ієрархічних рівнях. Тому, актуальним
питання є правильне та своєчасне складання управлінської
внутрішньої звітності внутрішня, яка повинна забезпечувати не тільки
високий рівень підприємницької діяльності на будь-якому підприємстві,
а й ефективний контроль і управління витратами і результатами
окремих процесів і операцій.
Пославська Л.І.
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Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми формування внутрішньої звітності висвітлено у
працях вчених, таких як Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, С.Ф. Голова,
П.Я. Хомина, Л.В. Нападовської, В.О. Ластовецького, В.А. Дерія та ін.
Проте, питання формування внутрішньої звітності та доцільності її
застосування на практиці є досить дискусійним у сучасній економічній
літературі.
Цілі статті. Дослідження особливостей та недоліків формування
внутрішньої звітності за центрами відповідальності. Запропонувати
шляхи покращення формування внутрішньої звітності центрів
відповідальності, що дає можливість оцінити внесок кожного
структурного підрозділу організації в забезпечення рентабельності
фірми.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Важливим
етапом організації обліку за центрами відповідальності є розробка
форм внутрішньої звітності про виконання кошторисів центрами
відповідальності, з метою оцінки фактичного досягнення
запланованих показників, аналізу причин виникнення відхилень,
загальної оцінки ефективності діяльності центру відповідальності.
Для того, щоб внутрішня звітність за центрами відповідальності
містила вичерпну, неперекручену та доцільну інформацію система
внутрішньої звітності повинна базуватися на наступних принципах її
підготовки: адресності, оперативності, економічності, доцільності,
порівнянності, зрозумілості, достатності, об'єктивності, точності
[1, с. 47-49; 2, с. 27-28; 5, с. 584].
Адресність – внутрішня звітність призначається для конкретного
керівника й інших зацікавлених осіб відповідно до ієрархії, але за
умови дотримання ступеню конфіденційності, установленої в
організації.
Оперативність - звітність повинна представлятися у терміни,
коли вона є необхідною для прийняття ефективного рішення, щоб
дозволяти робити вплив на динаміку результатів діяльності центру
відповідальності. Інформація, отримана із запізненням малопридатна
для цілей управління. Адже навіть вичерпна інформація високої
якості, подана із запізненням, втрачає своє прагматичне значення,
оскільки управлінські дії уже здійснені і, як правило, їх не можна
скоригувати з урахуванням такої інформації. Е.С. Хендріксен та М.Ф.
Ван Бреда визначають як придатність інформації для прийняття
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рішень до того моменту, коли вона втратить властивість впливати на
рішення користувачів. Своєчасність автори пов’язують з
релевантністю, однак вказують, що своєчасність не гарантує
релевантності, проте релевантність неможлива без своєчасності
[6, с. 93].
Економічність - витрати на складання внутрішньої звітності не
повинні перевищувати ефекту, одержаного від її використання
(отриманої управлінської інформації).
Зрозумілість та достатність - інформація повинна надаватися в
достатньому обсязі у зрозумілій та простій для сприйняття формі. Брак
інформації та її низька якість значно погіршують можливості
ефективного управління витратами і результатами окремих процесів і
операцій. У той же час звіт не повинен містити зайву, надлишкову
інформацію, оскільки надмірна деталізація звітної інформації, її
перевантаженість багатьма малоістотними показниками ускладнює
розуміння звітності, веде до використання у керуванні не тієї
інформації, що дозволила б знайти вірне рішення;
Доцільність – інформація, що узагальнюється у внутрішніх
звітах, повинна відповідати меті, заради якої вона була підготовлена;
Порівнянність звітності повинна дозволяти розглядати облікову
інформацію в динаміці, порівнянні з плановими показниками,
розкривати її структуру, враховуючи результати минулої, теперішньої
і майбутньої діяльності, забезпечувати можливість аналізу відповідно
до конкретної ситуації та роботи різних центрів відповідальності.
Об'єктивність і точність – внутрішні звіти не повинні містити
суб'єктивної думки й упереджених оцінок, ступінь погрішності у
звітах не повинна заважати прийняттю обґрунтованих рішень.
Інформація повинна привертати увагу керуючих до сфер потенційного
ризику і об'єктивно оцінювати роботу менеджерів підприємства.
Для отримання інформації, яка б забезпечила потреби різних
рівнів корпоративного управління, необхідно сформувати систему
внутрішньої звітності для кожного центру відповідальності, при умові
забезпечення комунікації внутрішньої звітності структурних
підрозділів всіх рівнів з поетапним узагальненням показників у розрізі
структурних підрозділів будівельної фірми.
Система внутрішньої (управлінської) звітності в будівельній
організації повинна враховувати ієрархічність побудови системи
обліку за центрами відповідальності, а саме: чим нижче рівень, тим
детальнішими мають бути показники діяльності структурного
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підрозділу, і навпаки, чим вищий рівень, тим інформація, що
представлена у звітах за цими показниками, стає більш узагальненою.
Розглянемо форми внутрішньої звітності які доцільно застосовувати
будівельним підприємствам за центрами відповідальності.
Звіт начальника будівельної дільниці - включає заплановані та
фактичні показники витрат за елементами (матеріальні витрати,
витрати на оплату праці, інші прямі витрати й накладні витрати даного
центру відповідальності), розміри виявлених відхилень, їх причини і
винних осіб.
Звіт начальника виробничо-технічного відділу - складається на
підставі звітів начальників будівельних дільниць і включає
заплановані та фактичні показники витрат у розрізі будівельних
дільниць та загальновиробничих витрат, розміри виявлених відхилень,
їх причини і винних осіб.
Звіт головного інженера – включає заплановані та фактичні
показники виробничих витрат у розрізі структурних підрозділів.
Складається на підставі звітів керівників (менеджерів) структурних
підрозділів.
Звіт про наявність запасів (відділ постачання). Головним
завданням внутрішньої звітності про наявності запасів є забезпечення
їхнього оптимального рівня, оскільки надмірні запаси призводять до
зростання поточних витрат на зберігання, а надто малі – до ризику
незабезпечення виробничих потреб. Складається керівником відділу
постачання щомісячно на підставі первинних документів і включає
заплановані та фактичні показники за статтями транспортнозаготівельних витрат і витрат, понесених на утримання цього
підрозділу, розміри встановлених відхилень, причини відхилень та
винних осіб.
Звіт про використання трудових ресурсів підприємства - включає
дані про приймання на роботу чи скорочення працівників, нормування
їхньої чисельності, професійну орієнтацію і навчання, перепідготовку,
просування по службі керівних кадрів - підвищення, пониження,
переведення, звільнення. П.Я. Хомин зазначає, що система контролю в
управлінському обліку повинна бути в більшій мірі спрямована на
формування таких витрат у майбутньому, а не на наступну оцінку
фактичних. Тому будь-яке рішення менеджерів, пов'язане із зміною
використання праці та її оплати як на стадії формування чисельності
працівників, так і в процесі їхньої роботи, повинно опиратись на
виважену і всесторонньо обґрунтовану інформацію, яку забезпечує
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внутрішня звітність [7, с. 86.]
Звіт про результати діяльності – менеджери центрів прибутку у
звітності формують інформацію про співвідношення показників
доходів і витрат за кожним будівельним контрактом, фактично
досягнутого кожним центром відповідальності, і поряд з
управлінським контролем дозволяє наблизити його до планового, а
також досягнення певних нефінансових результатів, таких, як частка
завойованого ринку, рівень задоволеності споживача.
Наявність даних про відхилення у внутрішній звітності
застосовують для поточного контролю показників діяльності та
виявлення тенденцій розвитку центрів відповідальності, а також для
корегування планів. Таким чином, звітність за центрами
відповідальності відіграє роль сигнальної системи, що забезпечує
керівників інформацією про хід виробничого процесу і динаміку
витрат з метою прийняття управлінських рішень.
Підприємство повинно контролювати процес подання
внутрішньої звітності, оскільки при самостійності центрів
відповідальності щодо формування звітів вони мають низку недоліків,
серед яких можна виокремити: неповне подання інформації, незручна
форма подання даних, сумніви щодо достовірності отриманих
показників, які неможливо перевірити через запізнення подання звітів.
Відповідно інформація, сформована за такого підходу, не може бути
основою для прийняття рішень, оскільки вони будуть недієвими,
неефективними і можливо ще погіршать ситуацію, яка склалася на
підприємстві. Для постановки ефективної системи формування
внутрішньої звітності доцільно покладати відповідальність на певних
осіб (керівників центрів відповідальності) і постійно здійснювати
контроль за виконанням ними своїх функцій на підприємстві. Масив
інформації,
поданий
у
внутрішній
звітності,
повинен
характеризуватися об’єктивністю та бути достатнім для проведення
аналізу, забезпечувати інформаційну базу для прийняття
управлінських рішень, контролю і оцінки результатів діяльності
центрів відповідальності, як за звітний період, так і у порівнянні з
попереднім, стимулювати підвищення ефективності роботи центру
відповідальності.
Основною вимогою при постановці ефективної внутрішньої
звітності в системі центрів відповідальності, на наш погляд, є єдиний
підхід. Тобто, звіти повинні бути систематизовані, а їх форми і методи
- відображені в обліковій політиці. Така звітність повинна давати
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змогу ідентифікувати центр відповідальності, систему показників та
можливість зведення даних на рівні підприємства.
Ефективність аналізу наданих звітів забезпечується поданням
інформації в горизонтальному аспекті (дослідження динаміки
показників звітного періоду у співставленні з показниками
попереднього, у співставленні з показниками аналогічного періоду
минулого року, за ряд попередніх періодів); в аспекті досягнення
запланованих результатів (порівняння фактичних даних із плановими,
виявлення відхилень, встановлення причин та відповідальних осіб,
розробка запобіжних заходів чи обґрунтувань коригувань плану в
подальшому); в вертикальному аспекті (визначення питомої ваги
кожного з показників в загальній сумі, вивчення структурного складу
окремих показників).
Висновки. Формування внутрішньої звітності здійснюється з
урахуванням наступних принципів та вимог до її змісту:
- структура внутрішньої звітності повинна відповідати
одночасно завданням операційного, тактичного та стратегічного рівнів
управління;
- підготовка форм внутрішньої звітності повинна базуватися на
принципах адресності, оперативності, економічності, доцільності,
порівнянності, зрозумілості, достатності, об'єктивності, точності;
- зміст
управлінських
звітів
повинен
забезпечувати
інформаційні потреби внутрішніх користувачів-менеджерів різних
рівнів управління для реалізації ними прогнозних, планових,
контрольних і регулюючих функцій;
- внутрішня звітність в будівельній організації повинна
враховувати ієрархічність побудови системи обліку за центрами
відповідальності, а саме: чим нижче рівень, тим детальнішими мають
бути показники діяльності структурного підрозділу, і навпаки, чим
вищий рівень, тим інформація, що представлена у звітах за цими
показниками, стає більш узагальненою. Центри відповідальності
нижчого рівня забезпечують керівника центру відповідальності
вищого рівня якісною, достовірною та своєчасною інформацією про
результати діяльності центру. Керівник центру відповідальності,
повинен не лише надавати звітність за фактичними витратами і
результатами, а й складати кошториси на майбутній період.
Запропоновані
пропозиції
з
удосконалення
внутрішньогосподарської
звітності
сприятимуть
поліпшенню
управління та підвищенню його оперативності.
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ АГРАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Проведен анализ организационной структуры аграрного производства в
Запорожской области и последствий ее изменения.
Ключевые слова: организационная структура, сельскохозяйственные
предприятия, землепользование.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. За останнє
десятиріччя в сільському господарстві та інших галузях агропромислового комплексу України відбулися значні соціальноекономічні зміни. Перехід до ринкових відносин в АПК виявився
однією з найбільш складних задач реформування економіки.
Непослідовні, а інколи і суперечливі дії в процесі реформування
аграрного сектора призвели до значної втрати виробничого потенціалу
АПК
та
зменшення
конкурентоспроможності
вітчизняної
сільськогосподарської продукції. Тому однією з вимог сучасної
аграрної політики виступає цілеспрямованість розвитку форм
господарювання на селі на засадах ринкових відносин та приватної
власності, які передбачають конкурентне функціонування різних
господарських форм як рівноправних учасників ринку.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню питань ринкових перетворень в АПК,
формування його організаційно-економічної структури та розвитку
різних форм господарювання присвятили свої наукові праці багато
відомих вчених: П.І. Гайдуцький, В.К. Збарський, М.Й. Малік,
В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, М.М. Федоров. Проте на
регіональному рівні є необхідною оцінка напрямів реформування
організаційної структури аграрного виробництва, обґрунтування
передумов забезпечення розвитку сільських територій на основі різних
форм господарювання.
Цілі статті. Мета статті – провести аналіз організаційної
структури аграрного виробництва в Запорізької області та визначити
основні напрями його розвитку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На виконання
Указу Президента України за ғ1529/99 колишні колективні
сільськогосподарські підприємства було перетворено в інші форми
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господарювання. В Запорізькій області на засадах приватної власності
протягом 2000 р. на базі КСП було створено 406 аграрних формувань
нового типу: 182 господарських товариства (57 % з тих, що діяли в
2000 р.), 133 сільськогосподарські кооперативи (86 %), 66 приватних
підприємств (50 %) та 25 фермерських господарств (1 %).
Крім цих підприємств землю та майно колишніх КСП стали
використовувати інші суб’єкти господарювання – громадяни-власники
земельних та майнових паїв, які вийшли із підприємств, фермерські
господарства, які були створені раніше, підсобні сільські господарства
недержаних підприємств. Цим суб'єктам перейшло 20 % площі, якою
користувалися колишні КСП. Отже, внаслідок здійснюваних
трансформацій в аграрному секторі сформовано нову організаційну
структуру господарювання.
В структурі суб’єктів господарювання в середньому за 20002011 рр. господарські товариства становили 14,7 %, приватні
підприємства – 7,0 %, сільськогосподарські кооперативи – 2,9 %,
фермерські господарства – 71,7 %, державні підприємства – 1,0 %,
інші форми господарювання – 2,9 % (табл. 1).
Таблиця 1
Діючі суб’єкти господарювання у сільському господарстві
Запорізької області

Виробничі кооперативи
Господарські товариства
Приватні підприємства
Фермерські господарства

149
346
139
214
1
34

162
515
189
229
4
33

69
409
198
216
5
26

57
426
210
207
5
31

46
471
256
209
1
28

41
470
260
205
2
28

-69,7
47,0
65,2

28

109

66

99

107

112

28,0 р

283
6

330
1

293
2

289
7

299
8

296
2

4,5

Державні підприємства
Підприємства
інших
форм господарювання
Всього

-6,2
-22,9

Слабкий
економічний
стан
значної
кількості
сільськогосподарських кооперативів, в значній мірі обумовлений
особливостями цієї організаційно-правової форми господарювання,
439

призвів до їх банкрутства і ліквідації, або до перетворення. Тому в
Запорізькій області землекористування кооперативів за 2000-2011 рр.
зменшилась на 335,6 тис. га, або на 79,9 % (табл. 2), а їх кількість – на
69,7 %, що свідчить про розформування більш крупних господарств.
Натомість, кількість сільськогосподарських товариств та приватних
підприємств щорічно збільшується (див. табл. 1).
Таблиця 2
Загальна площа сільськогосподарських угідь у користуванні в
Запорізької області, тис. га
Категорії
землевласників
та
землекористувачів

Відхилення
2011 р. від
2000 р.

Роки
2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

Сільськогосподар
ські підприємства,
всього

177
8,4

167
9,0

154
9,9

145
8,8

137
1,6

136
3,9

в т.ч.:
- недержавні

166
9,4

157
9,6

145
7,6

137
7,0

129
9,8

128
7,4

з них: КСП

19,3

10,1

-

-

-

-

виробничі
кооперативи

363,
2

224,
9

160,
8

123,
0

86,5

84,7

господарські
товариства
приватні
підприємства1)
фермерські
господарства

740,
3
337,
0
203,
6
109,
0

732,
8
354,
4
246,
5

696,
7
324,
1
265,
5

686,
0
271,
2
282,
7

654,
2
246,
6
293,
4

652,
6
234,
1
307,
0

99,4

92,3

81,8

71,9

76,5

170,
5

236,
7

359,
2

438,
5

518,
4

526,
6

360,
7

214,3

238,
3

253,
1

252,
2

258,
3

256,
0

254,
8

28,9

12,6

- державні
Ділянки для
ведення товарного
с.-г. Виробництва
Сільські
домогосподарства
та інші
землекористувачі

Примітка: 1) разом із підприємствами інших форм господарювання
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+/434,
9
398,
4
335,
6
76,7
79,4
124,
8
36,5

%

-24,2

-23,7
-79,9
-10,5
-25,0
67,4
-32,7

В
Запорізькій
області
можливості
товарного
сільськогосподарського виробництва, в цілому, збережені. Площа, яка
використовується для виробництва товарної сільськогосподарської
продукції за 2000-2011 рр. Зменшилася на 4 % і залишається
переважаючою
–
сільськогосподарські
товаровиробники
використовують 88 % всіх сільськогосподарських угідь Запорізької
області.
Однак частка сільськогосподарських підприємств (без
фермерських господарств), які внаслідок своїх розмірів представляють
крупнотоварне виробництво, за 2000-2011 рр. Суттєво зменшилася – з
73 до 49 %. Серед них найбільш стабільним є землекористування
господарських товариств та приватних підприємств.
Натомість, частка фермерського землекористування в усіх
сільськогосподарських угіддях Запорізької області зросла з 8 до 14 %
(а в сільськогосподарських підприємствах – до 30 %), причому їх
площа зросла на 67 % (див. Табл. 2). Також зросла частка
використання земельних паїв без створення юридичної особи – з 8 до
24 % (по площі – в 3 рази).
Відмітимо, що важливість для Запорізької області такого
сегменту економіки як нетоварні (малотоварні) господарства
населення, незначна – їх питома вага в усіх сільськогосподарських
угіддях зросла протягом 2000-2011 рр. З 10,5 до 12,0 %.
Таким чином, концентрація виробництва сільськогосподарської
продукції перемістилася з категорії підприємств до категорії
господарств
населення
(головним
чином,
до
громадянтоваровиробників) та фермерів.
Новостворені
аграрні
підприємства
за
площею
землекористування та обсягами робіт суттєво відрізняються від своїх
попередників. Так, у Запорізькій області в 1990 р. середня площа
колгоспів та радгоспів становила 5309 га, тоді як в 2000 р. середня
площа сільськогосподарських підприємств (без фермерських
господарств) була 2465 га, а в 2011 р. – 1116 га. Натомість, середня
площа фермерських господарств зростає – протягом 2000-2011 рр. З
84,5 до 150,8 га. Середня ж площа громадян-товаровиробників
протягом досліджуваного періоду зросла з 7,0 до 7,7 га.
Розподіл сільськогосподарських підприємств за розміром
сільськогосподарських угідь наведено в табл. 3. В цілому в 2011 р.
крупні підприємства (більше 1000 га) контролювали три четверті угідь
всіх
сільськогосподарських
підприємств
(і
48
%
усіх
441

сільськогосподарських угідь області), займаючи по кількості лише
12,7 %. В 2003 р. їх частка в усіх сільськогосподарських угіддях
становила 58 %, що свідчить про процеси розукрупнення.
Таблиця 3
Розподіл діючих сільськогосподарських підприємств Запорізької
області за розміром сільськогосподарських угідь
Групи
підприємств
по площі с.-г.
угідь, га

до 50
51–100
101–500
501–1000
1001–2500
2501–5000
більше 5000
Разом
до 50
51–100
101–500
501–1000
1001–2500
2501–5000
більше 5000
Разом
до 50
51–100
101–500
501–1000
1001–2500
2501–5000
більше 5000
Разом

Кількість
підприємс
тв що
мали
с.-г.
угіддя

Питома вага в
загальній
кількості
підприємств,
%

Площа
сільськог
осподарс
ьких
угідь,
тис га

Питома
вага в
загальній
площі
с.-г.
угідь, %

2003 р.
56,2
51,6
3,3
12,2
27,1
1,8
14,2
102,9
6,6
4,8
108,9
7,0
5,6
296,4
19,2
5,0
557,3
36,0
2,0
403,2
26,1
100
1547,4
100
2011 р.
1285
48,1
37,5
2,7
315
11,8
22,6
1,7
559
20,9
136,9
10,1
173
6,5
126,8
9,3
188
7,0
312,2
23,0
108
4,0
374,5
27,5
46
1,7
348,8
25,7
2674
100
1359,3
100
Відхилення (+/-, %) 2011 р. від 2003 р.
-29,2
-8,1
-27,3
-0,6
-20,1
-0,4
-16,6
-0,1
21,5
6,7
33,0
3,4
11,6
1,7
16,4
2,3
3,3
1,4
5,3
3,8
-32,9
-0,9
-32,8
-8,5
-27,0
-0,2
-13,5
-0,4
-17,2
х
-12,2
х
1814
394
460
155
182
161
63
3229

Середня
площа
підприємства,
га

28,4
68,8
223,7
702,6
1628,6
3461,5
6400,0
479,2
29,2
71,7
244,9
732,9
1660,6
3467,6
7582,6
508,3
2,6
4,3
9,5
4,3
2,0
0,2
18,5
6,1

При цьому відбувається поступове збільшення середнього
розміру сільськогосподарських підприємств у всіх групах
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землекористування. Спостерігається зростання значення (і в кількості,
і в площі) підприємств із розміром від 100 до 2500 га. Так, їх питома
вага в землекористуванні протягом 2003-2011 рр. підвищилась з 33 до
42 %, а питома вага господарств більше 2500 га – зменшилася з 62 до
53 %. Отже, відбуваються поступові процеси оптимізації
землекористування за рахунок укрупнення мілких господарств та
розукрупнення великих господарств.
Укрупнення позитивно відображається на фінансовоекономічному стані галузі – зростають обсяги виручки та прибутку в
розрахунку на підприємство, що збільшує можливості розширеного
відтворення. Крім того, вдосконалюється структура посівів за рахунок
розширення набору культур та зростання можливостей раціональної
організації сівозміни.
У
той
же
час,
аналіз
виробництва
окремих
сільськогосподарських культур засвідчив, що аграрні підприємства у
переважній більшості, як у 1990 р., так і в 2011 р., традиційно
вирощують зерно, соняшник, ріпак та сою. Але протягом цього
періоду підприємства значно скоротили частку в загальному
виробництві овочів, плодів, ягід та винограду і перестали бути їх
головними виробниками. Останнє стосується і тваринництва –
сільськогосподарські підприємства Запорізької області протягом 19902011 рр. зменшивши обсяги виробництва м’яса, молока та вовни на
80-95 %.
Із завершенням реформування колективних і державних
сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності на
селі створено умови для вільного вибору форми господарювання.
Основою
функціонування
більшості
сільськогосподарських
підприємств України стали орендні відносини.
Оренда землі протягом 2000-2011 рр. займала домінуюче
положення
в
землекористуванні.
У
недержавних
сільськогосподарських підприємствах Запорізької області частка
орендованих сільськогосподарських угідь зросла з 91 до 98 %, у
фермерських господарствах – з 63 до 76 %, а у громадянтоваровиробників – з 12 до 16 %.
Вставлено, що переважає підприємницька оренда земель
приватної власності. Основними орендодавцями виступають власники
земельних паїв – за 2000-2011 рр. їх частка на ринку оренди становила,
в середньому, 92 %. Основними ж орендарями виступають
господарські
товариства
(48
%
всіх
орендованих
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сільськогосподарських угідь в Запорізькій області), фермерські
господарства (18 %) та приватні підприємства (17 %).
У Запорізькій області агрохолдинги займають незначну частку в
землекористуванні. Так, дочірнє підприємство агрохолдингу HarvEast
«Ілліч-Агро Запоріжжя» складається із 8 агроцехів, розташованих в
Приазовському, Приморському та Бердянському районах. Загальна
площа агроцехів – 19,6 тис. га, що становить 2 % від площі угідь,
орендованих недержавними сільськогосподарськими підприємствами
Запорізької області, та 8,5 % від угідь, орендованих недержавними
сільськогосподарськими підприємствами районів, в яких вони
розташовані.
На передачу в оренду земельних паїв впливає рівень орендної
плати, зміна землевласників, частка орендної плати в доходах
домогосподарств, тривалість оренди, рівень виконання умов договорів
оренди орендарями, рівень безробіття, фінансово-економічний стан та
матеріально-технічне забезпечення орендарів та власників землі.
Зростання у Запорізькій області реальної орендної плати в 2009-2011 рр.
позитивно вплинуло на зміну тенденції передачі в оренду земельних
паїв – стрімке скорочення 2001-2008 рр. призупинилося (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка площі переданих в оренду земельних паї та
орендної плати в Запорізькій області
Середня тривалість договорів оренди земельного паю протягом
2000-2004 рр. скоротилася, а за період 2005-2011 рр. – зросла і
становить 6,8 року (2011 р.). Збільшення термінів оренди паїв
залежить від підвищення рівнів конкуренції, пропозиції та виплати
орендної плати, зростання частки орендодавців, які не є штатними
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працівниками підприємств-орендарів, та орендодавців-пенсіонерів.
Незважаючи на зростання частки орендних договорів, укладених на
10 і більше років, значною залишається оренда на період до 5 років –
48 % (2011 р.). Довготривалі договори не знаходять підтримки у
орендодавців, особливо, якщо це не пов’язано зі суттєвими змінами
умов договору оренди. Короткотермінова оренда дає змогу власнику
землі здійснювати постійний пошук найбільш платоспроможного
орендаря, але не сприяє вкладенню коштів у напрями, окупність яких
буде значно перевищувати термін оренди землі, та не стимулює
підвищення родючості ґрунтів.
Висновки. Отже, в Запорізькій області сучасна організаційна
структура аграрного виробництва, яка сформувалася під впливом
проведених реформ в АПК, є поляризованою – характеризується
значною роздрібненістю у сегменті малотоварного виробництва та
надмірною концентрацією земель і виробництва в обмеженій кількості
надвеликих господарств та їх об’єднань.
Сучасна організаційна структура сільського господарства,
основними сегментами якої є різні за величиною сільськогосподарські
підприємства, фермерські та сільські домогосподарства не функціонує
як злагоджена система, здатна забезпечувати соціально-економічний
розвиток сільських територій та держави.
Регулювання її подальшого розвитку потребує оцінки різних
типів виробників сільськогосподарської продукції з врахуванням не
лише економічних, але й неекономічних результатів їх діяльності,
зокрема участі у відтворенні соціального і природного середовища, в
тому числі і за допомогою «соціального внеску» в розмірі 1 % від
нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, що
знаходяться в користуванні чи власності.
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This article designed the meaningful steps strategic analysis of integration processes;
systematized existing and developed new indicators of the integration level analysis of the
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Романенко О.В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В статье на основе комплексного подхода разработаны содержательные этапы
стратегического
анализа
интеграционных
процессов;
систематизированы
существующие и разработаны новые показатели анализа уровня интеграции
отдельных подразделений корпорации.
Ключевые слова: стратегический анализ, интеграционный процесс, стоимость
предприятия, синергический эффект.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. В умовах, коли
відбувається активізація процесів створення інтегрованих структур
зростає значення методичного забезпечення аналізу процесів
інтеграції і на етапі вибору об’єкта інтеграції, і після проведення

Романенко О.В.

446

інтеграції.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. В науковій літературі представлена досить велика кількість
підходів до аналізу інтеграційних процесів, однак більшість з них не
дають можливість дослідити інтеграційні процеси системно та
комплексно. Так, природу, доцільність та ефективність здійснення
інтеграційних операцій досліджували: Баккер Г, Хелмінг Д. [1],
Экименко А.Н. [2], Аванс Ф. [4], Лисенко Д.В. [6]. Питання
формування та оцінки синергічного ефекту в процесі інтеграції
розкриваються в працях Каплан Р. [5], В.М.Марченко [7].
Однак комплексної методики стратегічного аналізу процесів
інтеграції на всіх етапах їх здійснення не розроблено.
Цілі статті. Розробити методичні підходи та визначити набір
показників стратегічного аналізу інтеграції на всіх етапах її
здійснення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Процес
економічної інтеграції – це процес посилення взаємодії економічних
суб’єктів, результатом якої стає формування інтегрованого
підприємства. І як процеси інтеграції мають певну етапність, так і
аналіз цих процесів повинен бути структурований та змістовно
визначений на кожному етапі. Узагальнивши підходи, викладені в
працях [8, 9, 10] та з урахуванням власних досліджень пропонуємо
розглядати етапи стратегічного аналізу процесів інтеграції в ув’язці з
етапами безпосередньо здійснення цих процесів (табл. 1).
Таблиця 1
Етапи стратегічного аналізу інтеграційних процесів
Етапи інтеграції
1. Розробка стратегії
підприємства та визначення
необхідності й можливостей
здійснення інтеграції
2. Вибір підприємства – об’єкта
інтеграції
3. Здійснення процесу придбання
– поглинання
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Етапи стратегічного аналізу
інтеграції
1. Аналіз фінансових
можливостей подальшого
розвитку підприємства шляхом
придбання активів інших
підприємств
2. Комплексний аналіз діяльності
підприємства – об’єкта інтеграції
3. Аналіз витрат на інтеграційну
операцію

Продовження табл. 1
4. Забезпечення синхронізації
процесів функціонування
придбаного підприємства з
головним
5. Контроль ефективності
функціонування інтегрованого
підприємства та окремих його
підрозділів

4. Комплексний аналіз
результативності інтеграції
5. Аналіз рівня інтегрованості
окремих підрозділів

Зупинимося
на
змістовних
характеристиках
кожного
виокремленого етапу стратегічного аналізу процесів інтеграції.
1 етап – визначення необхідності та можливості інтеграції. Не
зважаючи на той факт, що кількість інтеграційних операцій зростає, не
всі вони є ефективними. А в окремих випадках відбувається і
дезінтеграція. Саме тому, будь-яка інтеграційна операція передбачає
тривалий період підготовки, в процесі якого, окрім юридичних питань
важливими є питання фінансово-економічного обґрунтування.
Встановивши необхідність здійснення інтеграційної операції
слід розрахувати потенційно доступні фінансові ресурси та джерела
окупності інвестицій.
2 етап – на етапі вибору об’єкта інтеграції необхідно оцінити
ефективність його діяльності в майбутньому за умови суміщення в
межах інтегрованої структури. При цьому слід брати до уваги
наступне: якщо купується недорога компанія, то витрати на
підвищення рівня ефективності її функціонування можуть бути дуже
високі, а за підприємство, яке самостійно ефективно господарює,
прийдеться сплатити високу ціну.
На цьому етапі, відносно підприємства – претендента на
купівлю, слід провести комплексний аналіз його діяльності, зокрема,
аналіз операційної діяльності та її результатів, оцінку перспектив
розвитку, дослідити фінансовий стан, оцінити вартість бізнесу.
3 етап – визначення ефективності інтеграційної операції є
складним процесом, оскільки необхідно співставити майбутні
очікувані грошові потоки від підприємства, що планують придбати, та
витрати на здійснення інтеграційної операції.
У процесі здійснення інтеграційної операції слід брати до уваги
відмінності між ринковою, справедливою, інвестиційною вартістю та
ціною здійснення угоди. В роботі Тихомиров Д.В наголошує на тому,
що «різниця між ціною здійснення угоди та ринковою вартістю
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необхідна просто для того, щоб угода відбулася» [9, C.40].
У роботі [6] вказано, що покупець переоцінює синергічні ефекти
від інтеграційної операції, а як наслідок, понад 40% очікуваного
синергічного ефекту включається у вартість придбання підприємства.
При цьому покупець віддає продавцю всю додаткову вартість, яка
утворюється в результаті інтеграції, у вигляді премії, яка складає від
10% до 35% ринкової вартості підприємства, що купується.
4 етап. Після проведення інтеграції необхідно проаналізувати
результативність діяльності підприємства в цілому та окремих його
підрозділів.
Результати діяльності інтегрованої структури це не є лише
проста алгебраїчна сума результатів діяльності всіх підрозділів.
Основними індикаторами досягнення позитивних результатів
процесів інтеграції можуть бути: збільшення прибутковості діяльності
підприємства, забезпечення росту його капіталізації, забезпечення
росту вартості підприємства, інші.
Для визначення переваг створення інтегрованих структур
необхідно співставити результати діяльності до інтеграції та після.
Основними складовими аналізу результатів інтеграції, на нашу думку,
можуть стати: 4.1) аналіз руху грошових потоків; 4.2) аналіз
фінансового стану; 4.3) рейтингова оцінка діяльності окремих
підрозділів; 4.4) аналіз вартості бізнесу; 4.5) аналіз ефекту синергії.
4.1. Аналіз руху грошових потоків. Дослідження руху грошових
потоків традиційно здійснюється на основі методу дисконтування,
який дає можливість порівнювати різночасові грошові потоки.
Виходячи з того твердження, що вартість створює грошовий
потік, важливо відслідкувати в умовах інтегрованого підприємства, чи
супроводжується збільшення ринкової вартості підприємства
збільшенням грошового потоку після здійснення угоди.
Для співставлення динаміки вказаних показників пропонуємо
розраховувати інтеграційний мультиплікатор за грошовими
FCF
потоками ( M int
), який буде відображати співвідношення приросту
обсягів грошових потоків підприємства у зв’язку зі збільшенням його
ринкової вартості після проведення інтеграції. Збільшення масштабів
діяльності підприємства повинне зумовлювати збільшення грошових
потоків.
Виходячи з існуючих показника вільного грошового потоку
(FCF), а також показника ринкової капіталізації (МС), визначимо
схему розрахунку інтеграційного мультиплікатора за грошовими
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потоками буде розраховуватись за наступною формулою:
FCF
M int

FCF
,
MC

де FCF – вільний грошовий потік;
МС – показник ринкової капіталізації.
4.2. Аналіз фінансового стану інтегрованого підприємства
доцільно проводити як на загально-корпоративному рівні, так і на
рівні підрозділів. Оскільки, наприклад, зарубіжні корпорації
складають фінансову звітність щоквартально, то аналіз фінансового
стану на корпоративному рівні забезпечить постійний моніторинг
стабільності та платоспроможності, дозволить своєчасно приймати
важливі управлінські рішення щодо майна підприємства. Аналіз
фінансового стану підрозділів дозволить визначати напрями найбільш
ефективного використання та доцільності перерозподілу фінансових
ресурсів між окремими підрозділами.
Для узагальненої оцінки фінансового стану інтегрованого
підприємства та його підрозділів в якості основних напрямів можна
використати: а) показники, представлені Методикою інтегральної
оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій ғ22
від 23.02.98 р.; б) показники оцінки ймовірності банкрутства (модель
Альтмана, Бівера інших), які базуються на застосування декількох,
однак найбільш ключових показників фінансового стану.
Фінансовий стан інтегрованих структур та окремих підрозділів
доцільно визначати як до злиття, так і після інтеграції.
4.3. Рейтингова оцінка діяльності окремих підрозділів.
Виникнення проблем у окремого виробничого підрозділу може
значною мірою впливати на результати діяльності інтегрованого
підприємства в цілому та на його вартість. Саме тому існує реальна
потреба в рейтинговій оцінці результатів діяльності підрозділів
корпорації за основними напрямами діяльності та загалом.
Порівняльне оцінювання діяльності підрозділів інтегрованого
підприємства дасть можливість: визначити сигнали проблемних
ситуацій в діяльності підрозділів на ранніх стадіях їх виникнення;
визначати напрями найбільш ефективного з позицій довгострокової
стратегії розвитку перерозподілу ресурсів підприємства (перш за все
фінансових).
4.4. Аналіз вартості бізнесу. Вартість бізнесу це – економічна
категорія, що відображає в грошовому вираженні цінність об’єкта, яку
може отримати власник.
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Для визначення впливу інтеграційних процесів на вартість
бізнесу пропонуємо розраховувати коефіцієнт інтеграційного
ефекту. Коефіцієнт інтеграційного ефекту це відношення темпів
приросту вартості інтегрованого підприємства за період до та після
інтеграційної угоди до темпів росту вартості підрозділу, який
інтегрувався до складу корпорації.
Значення коефіцієнта можуть складати: більше 1 – це означає,
що придбання іншого підприємства супроводжується суттєвим
зростанням вартості інтегрованого підприємства в цілому; дорівнює 1
– інтеграційна угода не призвела до росту вартості корпорації; менше
1 – в результаті інтеграції відбулося зниження темпів росту вартості
інтегрованого підприємства. Це означає, що інтеграція не призвела до
росту вартості та, можливо, має інші наслідки.
4.5. Аналіз ефекту синергії. Будь-яка інтеграційна угода
здійснюється з орієнтацією на перспективні можливості отримання
синергічних ефектів. Існує декілька підходів [9] до оцінки
синергічного ефекту: а) порівняння даних фінансової звітності;
б) встановлення позитивних результатів у будь-якій сфері діяльності
підприємства (збільшення обсягів виробництва, зниження собівартості
продукції, розширення ринків збуту тощо); в) розробки умовної моделі
бізнесу компанії.
5-й етап. Аналіз рівня інтегрованості окремих підрозділів.
Завершальним етапом оцінки діяльності окремих підрозділів, на
нашу думку, повинен стати етап дослідження рівня інтегрованості
придбаного підрозділу в системи та процеси корпорації в цілому. Для
цього пропонуємо застосовувати наступну методику та розраховувати:
а) коефіцієнт фінансової інтеграції ( К iInv ):

К iInv

І з _ корп

,

Іnv

де I з _ корп – здійснені підрозділом інвестиції, які профінансовані
за рахунок корпорації;
Inv – загальна величина, здійснених підрозділом за рік
інвестицій.
б) коефіцієнт виробничої інтеграції ( Кiвир ):

К iвир

ОКорп
О
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,

де – OКорп – обсяг виробництва продукції, що поставляється на
інші підрозділи корпорації;
О – обсяг виробництва продукції загалом.
в) коефіцієнт технологічної інтеграції ( Кiтехн ):

К
де

т ехн
i

корп
ВНДР

ВНДР

,

корп
ВНДР
– вартість здійснених науково-дослідних робіт,

результати яких переданих в корпорацію;
ВНДР – вартість здійснених науково-дослідних робіт в цілому.
г) коефіцієнт збутової інтеграції ( Kiзб ):

K iзб
де

Р м ереж
Рзовн

,

Р мереж – обсяг продукції, що реалізується зовнішнім

покупцям через корпоративну мережу;
Р зовн – загальний обсяг продукції, що реалізується зовнішнім
покупцям.
Загалом коефіцієнт інтеграції і-то підрозділу ( K iint )
пропонується розраховувати як середньоарифметичне часткових
коефіцієнтів інтеграції за видами:

Kiint

( КiInv Кiвир Kiтехн Kiзб ) / 4

Коефіцієнт інтеграції і-го підрозділу відображає рівень взаємодії
підрозділу з корпорацією та взаємозалежність підрозділів
підприємства.
Висновки. В статті на основі застосування комплексного
підходу до розуміння сутності інтеграційних процесів визначено
основні напрями удосконалення стратегічного аналізу цих процесів.
На основі виокремлення етапів інтеграції розроблено методичний
підхід до аналізу їх доцільності, особливостей та результативності.
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ЭКСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ
В статье выделена система целей, задач региональной экспортной стратегии,
проанализированы факторы влияния внешних факторов в рамках обеспечения
устойчивого развития экономики региона.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Експортна
діяльність набула великого значення для економіки, оскільки стала
важливим джерелом для поповнення бюджетних коштів регіону.
Використання і диверсифікація експортного потенціалу визначає
траєкторію кількісного й якісного зростання зовнішньої торгівлі у
перспективі, масштаби та ефективність участі України та її регіонів у
світовій економіці в умовах процесу глобалізації. Тому дуже
важливим є визначення ролі та місця експортного потенціалу регіону в
системі розвитку зовнішньоекономічного потенціалу України с
конкретизацією напрямків розробки його експортної стратегії.
Для ефективної реалізації експортного потенціалу регіону
необхідно, у першу чергу, визначити напрямки розробки його
експортної стратегії. Основною і найбільш складною представляється
проблема визначення факторів впливу зовнішніх чинників та
цілеспрямованості регіональної експортної стратегії регіону.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Деякі проблемні аспекти визначення параметрів
регіональної експортної стратегії регіону розглянуті в роботах
російських учених Абалкіна Л.І. [1], Єлькіна І.В., Кірсанова В.В.,
Сейфулаєвої М.Є. У вітчизняній літературі, присвяченій проблемам
експортного стратегії регіону необхідно відмітити роботи Третяк В.В.,
Яремко Л.А. [4], Кутідзе Л.С. [3]. Однак, багато питань цієї проблеми
залишаються дискусійними і потребують подальших досліджень.
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Зокрема, це стосується уточнення факторів впливу і визначення
цілеспрямованості регіональної експортної стратегії.
Цілі статті є визначення факторів впливу зовнішніх чинників
експортної стратегії розвитку регіону шляхом уточнення її мети та
конкретизації окремих завдань, відповідних засобів у рамках
забезпечення стійкого розвитку економіки регіону.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Слід зазначити,
що діяльність на зовнішніх ринках характеризується великим в
порівнянні з внутрішніми ринками рівнем ризиків, обумовленим
відмінностями в соціокультурних, економічних, політичних, правових
чинниках зарубіжних країн; рівнем конкуренції, високими вимогами
до якісних характеристик товару, а також підвищеним рівнем витрат,
пов'язаних з міжнародними маркетинговими дослідженнями і
реалізацією експортної стратегії регіону. В зв'язку з цим при
формуванні експортної стратегії регіону необхідно оцінити, наскільки
вона підпадає під істотний вплив тих або інших зовнішніх чинників.
Розглядаючи вплив різних чинників на розробку і вибір
експортної стратегії регіону, необхідно з’ясувати, що практично усі
фахівці в галузі стратегічного менеджменту дають свій набір чинників
зовнішнього середовища. Підходи до класифікації зовнішніх чинників,
які впливають як на регіон в цілому, так і на його діяльність можна
умовно розділити на два типи. Фактори зовнішнього середовища, що
чинять вплив на мікро- і макрорівні, розрізняючи, таким чином,
мікросередовище і макросередовище дії. Отже, доцільно виділити в
зовнішньому оточенні регіону середовище прямої і непрямої дії
(рис. 1).
Середовище прямої дії безпосередньо впливає на визначення
експортної стратегії регіону шляхом визначення представлених
чинників, а саме: рівня реалізації експортного потенціалу регіону, у
загальному вигляді кількості експортноорієнтованих галузей і рівня
конкурентоздатності експортної галузевої структури, законодавчої
бази регіону, торгово-економічних зв'язків, виробничого і ресурсного
потенціалу регіону.
Середовище непрямої дії опосередковано чинить вплив на
визначення експортної стратегії регіону реалізацією наступних
факторів:
рівень
соціально-економічного
розвитку
регіону,
міжнародна торгівля та тенденції її розвитку, соціокультурні,
політичні,
екологічні
фактори,
науково-технічний
прогрес,
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географічне розташування регіону [4]. Під впливом визначених
факторів та на основі аналізу їх ступеню впливу доцільно здійснити
розробку експортної стратегії регіону з урахуванням рівня його
розвитку.
Середовище прямої дії

Середовище непрямої дії

Географічне
розташування
Науковотехнічний прогрес

Соціокультурні,
політичні,
екологічні
фактори

Рівень розвитку
економіки

Тенденції розвитку
міжнародної
торгівлі

регіон
Ресурсний,
виробничий
потенціал
Зовнішньоторгові
зв'язки

Рівень
конкурентоздатності
галузевої структури

Перспективи,
рівень розвитку і
привабливості
експортноорієнто
ваних галузей
Законодавча база

регіон

Стратегічний стан регіону
Висновок про ступінь впливу факторів середовища прямої і непрямої дії
Вибір і оцінка стратегічних альтернатив
Розробка експортної стратегії, що відповідає рівню розвитку регіону і його
експортного потенціалу

Рис. 1. Фактори впливу на вибір експортної стратегії регіону
Метою
експортної
стратегії
регіону
є
формування
перспективних напрямів зовнішньоекономічної діяльності регіону для
забезпечення зростання обсягів експорту, сприяння ефективному,
стійкому функціонуванню господарюючих суб'єктів і зростанню їх
бази оподаткування, рішення соціально-економічних завдань,
підвищення рівня життя населення регіону, а також підтримка діючих
експортерів, стимулювання великих конкурентоздатних підприємств
до розширення обсягів експортної діяльності.
Експортна стратегія має бути націлена, у першу чергу, на
підвищення рівня експортного потенціалу регіону, а також на
створення експортноорієнтованих і імпортнозаміщуючих виробництв,
вирішення завдань соціально-економічного розвитку регіону [1].
У процесі прогнозування обґрунтовується зміна територіальної
спеціалізації залежно від обраного напряму. При цьому вибираються
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такі напрями, при яких міжрегіональний обмін забезпечував би
найбільшу комерційну ефективність економіки і дозволив би
вирішувати соціальні проблеми (рис. 2).
У свою чергу, обґрунтування експортної стратегії регіону
припускає використання показників, що дозволяють оцінити
експортний потенціал регіону, визначити шляхи розвитку на
перспективу і вибрати методи експортного регулювання і
стимулювання, які здатні задіяти мотиваційний механізм і привести до
підвищення експортного потенціалу регіону і, відповідно, зростання
прибуткової частини бюджету.
Доцільно звернутися до підходів щодо вибору оптимальної
експортної стратегії. Цитуючи Ервіна Роммеля [2], слід зазначити, що
самий кращий стратегічний план даремний, якщо він не може бути
реалізований тактично. Отже, дуже багато залежить від методу
побудови власної експортної стратегії регіону. В зв’язку з цим
важливо звернути увагу на різні підходи до формування експортної
стратегії регіону, а саме [3]:
побудова стратегії на основі передбачення, що визначає
розгляд перспективного руху реального стану експортного розвитку
регіону до майбутнього, бажаного стану, місії регіону на зовнішньому
ринку;
побудова стратегії шляхом рішення існуючих проблем, що
передбачає чітке формулювання і пропозицію відповідних шляхів
вирішення стратегічних проблем регіону в галузі експортного
розвитку;
побудова комбінованої стратегії, яка поєднує в собі перший і
другий підходи;
побудова унікальної стратегії на основі моделювання, тобто
стратегії максимально ефективної для конкретного регіону і ступеня
розвитку його експортного потенціалу, що ґрунтується на ретельному
аналізі усіх зовнішніх і внутрішніх чинників впливу;
побудова стратегії зумовленості напряму, що виходить з
гіпотези про зумовленість напряму і характеру змін зовнішнього і
внутрішнього середовища, які впливають прямим або непрямим чином
на реалізацію експортного потенціалу регіону;
побудова стратегії вибору позиції, побудова стратегії
розглядається як аналітичний процес вибору максимально виграшної
позиції і дій регіону з точки зору експортних можливостей на
зовнішньому ринку;
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побудова стратегії досконального пізнання, тобто побудова
стратегії на основі глибокого вивчення і пізнання суті динамічних
процесів, що відбуваються в регіоні і в зовнішньому середовищі і які
впливають на реалізацію експортного потенціалу регіону.
Цілеспрямованість експортної стратегії
регіону
Мета
Формування перспективних напрямів експортної діяльності регіону для
забезпечення зростання обсягів експорту, підвищення експортного
потенціалу регіону, підтримка діючих експортерів, стимулювання до
розширення обсягів експорту, створення експортноорієнтованих і
імпортнозаміщуючих виробництв, рішення завдань соціальноекономічного розвитку регіону

Завдання
Обґрунтування цілей, варіантів, сценаріїв і параметрів розвитку
експортної діяльності території
Виявлення об'єктивно діючих тенденцій і закономірностей
розвитку
Виявлення потреб зовнішнього ринку, перспективних
виробничих можливостей, ступеня модернізації засобів
виробництва, а також обсягу капіталів і фінансів
Визначення найбільш вірогідної динаміки розвитку експортної
діяльності
Виявлення етапів і термінів рішення існуючих проблем
Формування напрямів структурної та інвестиційної політики
Обґрунтування напрямів експортного розвитку
Обґрунтування напрямів міжрегіональних зв'язків
Розробка заходів по зміцненню і розширенню експортного
потенціалу
Розробка заходів по поліпшенню охорони і вдосконаленню
якості природного середовища

Рис. 2. Цілеспрямованість формування експортної стратегії
регіону
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Баланс перших двох підходів залежить від типу регіону. Навіть у
розвинених регіонах можуть існувати стратегічні проблеми в галузі
експортного розвитку, що мають макроекономічне значення. Такі цілі
виносяться на вищі рівні цілеспрямованості. Тут доречне застосування
SWOT-аналізу, коли при виборі цілей спираються на сильні сторони
експортного потенціалу регіону, долаються слабкості, визначаються
можливості використання чинників зовнішнього середовища,
враховуються і попереджаються погрози.
Висновки. Розробка ефективної експортної промислової
політики регіону є складовою ланкою механізму реалізації експортної
стратегії регіону і, одночасно, логічним послідовним етапом
стратегічних установок, що забезпечує повну і усебічну участь
експортноорієнтованої промисловості в рішенні стратегічних завдань
соціально-економічного розвитку регіону. Особливого значення для
формування експортної промислової політики регіону набуває
створення сучасної інформаційно-аналітичної бази, яка повинна
забезпечити своєчасне і достовірне урахування усього кола показників
експортної промислової політики, з одного боку, і включати систему
постійного спостереження за їх змінами в ході її проведення.
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Скворцов І.Б., Завербна М.С., Швед Л.Р.
НУ «Львівська політехніка»
КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Встановлено основну причину неврахування чинника часу при плануванні
витрат діяльності підприємства – неправильне розуміння ―постійних витрат‖.
Обґрунтовано, що основна сутність постійних витрат полягає не в тому, що вони не
залежать від обсягів виготовленої продукції, а в тому, що вони залежать від часу.
Запропоновано як цю залежність можна враховувати при плануванні діяльності
підприємства.
Ключові слова: планування витрат, постійні витрати, чинник часу, розподіл
умовно-постійних витрат.

Skvortsov I., Zaverbna M., Shved L.
CONTROL AND ANALYTICAL SUPPORT OF NOW
Principal reason of untaking into account of factor of time is determine at planning
of charges of activity of enterprise is the wrong understanding of "permanent charges".
Reasonably, that basic essence of permanent charges consists not in there not depend on the
volumes of the making products, but in there depend on time. Offered as this dependence
can take into account at planning of activity of enterprise.
Key words: planning of charges, permanent charges, factor of time, allocation of
conditionally-permanent charges.

Скворцов И.Б., Завербная М.С., Швед Л.Р.
КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Установлено основную причину неучет фактора времени при планировании
расходов деятельности предприятия - неправильное понимание "постоянных затрат".
Обосновано, что основная сущность постоянных затрат состоит не в том, что они не
зависят от объемов произведенной продукции, а в том, что они зависят от времени.
Предложено как эту зависимость можно учитывать при планировании деятельности
предприятия.
Ключевые слова: планирование затрат, постоянные затраты, фактор времени,
распределение условно-постоянных расходов.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Контрольне і
аналітичне забезпечення підприємства відіграє важливу роль при
здійсненні поточного і стратегічного планування його діяльності. Без
сумніву, в економічній літературі, що стосується цієї тематики, є
багато публікацій, у яких пропонують конкретні методи і підходи до
вирішення цієї проблеми. Проте, на нашу думку, є окремі питання, які
―випали‖ з поля зору більшості дослідників. Це передусім стосується
такого тепер звичного і традиційного показника як ―постійні витрати‖.
Точніше не стільки самого показника, а його розподілу відносно
виготовленої продукції. Хоча і це твердження може викликати
здивування, оскільки в МСБО чітко розписано, як має відбуватись
такий розподіл.
Проблема полягає в тому, що розподіл, який пропонується в
МСБО, є необхідний метод, але який вирішує тільки незначну і
формальну частину питань, які можуть виникнути в практичній
діяльності. Це зумовлено тим, що запропоновані там методи не
базуються на теоретичному обґрунтуванню, і передусім це стосується
врахування сутності постійних витрат.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Якщо проаналізувати більшість літературних джерел, то
можна прийти до висновку, що в них однобічно розглядають постійні і
змінні витрати, оскільки звертають увагу тільки на одну властивість –
їх зв’язок з обсягом виготовленої продукції, що призводить до
неправильного розуміння їх сутності, а відповідно й помилкового
застосування.
Цілі статті. Метою статті є:
1) встановити сутність постійних витрат;
2) запропонувати метод визначення їх складових елементів – це
передусім стосується заробітної плати і амортизаційних витрат;
3) розробити метод їх розподілу з врахуванням чинника часу.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для здійснення
теоретично обґрунтованого розподілу постійних витрат з врахуванням
чинника часу треба перш за все дослідити чотири найважливіших
елементів, які утворюють цей процес: сутність постійних витрат – їх
визначення, як цей показник вживається в економічних дослідженнях,
з яких елементів складається і від чого залежить.
Традиційним визначенням ―постійних витрат‖ є таке: це витрати,
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які не залежать від обсягів виготовленої продукції (наданих послуг або
виконаних робіт). Якщо його розглядати з теоретичних позицій, то
можна стверджувати, що такий вираз не є визначенням, оскільки в
ньому говориться про одну із властивостей цього показника (і то не
найголовнішу). А завданням науки є встановлення зв’язків, які є між
окремими явищами і процесами відповідної науки, тобто – що від чого
залежить. Будь-які явища, які не залежать один від одного у більшості
випадків взагалі не беруть до уваги (в окремих випадках, як у такому
разі, їх можна згадувати як додатковий чинник).
Нами пропонується таке визначення: умовно-постійні витрати
(УПВ) – це такі, які не залежать від обсягу виготовленої продукції, а
залежать від часу 4, с. 243 .
В економічній літературі цей показник вживається як ―постійні
витрати‖ або як ―умовно-постійні витрати‖. Другий вираз, на нашу
думку, яка збігається з багатьма дослідниками, більш правильний. Це
пояснюється тим, що вони дійсно залежать від обсягу виготовленої
продукції. Тільки про цю залежність в окремих дослідженнях
пояснюють без достатнього обґрунтування (часто просто говорять, що
вони трохи залежать).
Термін ―умовний‖ вживається нами з таких причин: по-перше,
існують витрати, які можна відносити як до постійних, так і до
змінних (тобто їх поділ умовний); по-друге, зміна УПВ від зростання
обсягів виготовленої продукції відбувається через відповідний
проміжок часу стрибкоподібно. Останнє твердження є найважливіше,
тому потребує додаткового пояснення.
Оскільки в склад УПВ входять і такі витрати як зарплата
погодинників (спеціалістів, службовців тощо), витрати на допоміжні
матеріали (спецодяг, з охорони праці і ін.), то, при зміні обсягів
виготовленої продукції межах до 150% від потужності підприємства,
УПВ залишатимуться практично сталими. Однак, якщо виникне
потреба збільшити обсяги виготовленої продукції у два рази, то вони
зростатимуть стрибкоподібно. Цей стрибок зумовлено тим, що такий
приріст у короткий проміжок часу можна реалізувати тільки одним
шляхом – перевести роботу підприємства у дві зміни. А цей захід
автоматично викличе зростання УПВ, оскільки виникне потреба в
наймі додаткових спеціалістів (майстрів, працівників складу,
допоміжний персонал тощо), закупівлі додаткового спецодягу для
робітників другої зміни тощо. Якщо виникне потреба у збільшені
обсягів виготовленої продукції у три рази, то треба організувати три
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зміни.
Можна прийти до такого висновку: УПВ в межах відповідного
діапазону (праці підприємства в межах відповідної кількості змін)
залишаються
практично
сталими;
вони
стрибкоподібно
змінюватимуться тільки при переході роботи підприємства на іншу
кількість змін. Тому в межах цього діапазону ці витрати (умовно)
можна вважати сталими. Вживання терміну ―умовно-постійні
витрати‖, на нашу думку, має свідчити й про те, що робота
підприємства досліджується в межах відповідної наперед відомої
змінності. Це зауваження є важливим, оскільки дослідження
перехідних станів (перехід на іншу змінність роботи) вимагає
застосування спеціальних ускладнених методів дослідження, до яких
традиційна економічна теорія, із-за використання застарілого
(рудиментного) категорійного апарату, практично не готова.
Наступний елемент, який треба дослідити для визначення
сутності УПВ, це встановлення основних складових елементів, що
утворюють цей показник. Треба зазначити, щодо складу витрат, які
входять в УПВ, існували досить непогані дослідження, виконанні ще в
радянський період. Але відповідним недоліком було те, що цей аналіз
виконувався з позицій тогочасного бухгалтерського обліку. Проте
найгірше те, що ці дослідження були практично нікому не потрібні і
поновити їх мабуть вже неможливо.
Тепер в економічній літературі і в нормативних документах
немає такого детального опису всіх витрат, які треба відносити до
складу УПВ. Нами пропонуються такі основні види витрат, які
входять в склад УПВ: амортизаційні відрахування, витрати на
допоміжні матеріали (спецодяг, з охорони праці, канцтовари,
енергоносії невиробничого призначення тощо), зарплата погодинників
і орендна плата.
Якщо ретельно проаналізувати всі ці витрати, то можна
переконатись, що вони не залежать від обсягів виготовленої продукції
(в межах роботи з однаковою змінністю), а залежать головним чином
від часу.
Обґрунтувавши сутність УПВ і встановивши їх залежність від
чинника часу, приступати відразу до створення методу їх розподілу за
часом (окремими плановими періодами) завчасно. Це пояснюється
тим, що в економічній теорії вкладають, на нашу думку, неправильний
зміст у вираз ―чинник часу‖. Здебільшого цей вираз розуміють як
зміну вартості грошей за часом, тобто як виконання операцій
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дисконтування (приведення) всіх грошових потоків до відповідного
моменту. Виконання таких дій – це дійсно врахування чинника часу.
Однак таке врахування для більшості економічних досліджень, на
нашу думку, є другорядним, а в окремих випадках і третьорядним. Це
пояснюється тим, що існують більш суттєві помилки, які допускають
всі економісти (оскільки вони закладені в нормативні документи), що
пов’язанні з врахуванням чинника часу. Парадокс цих помилок
полягає ще в тому, що вони очевидні і значна частина економістів
(особливо практиків) їх мабуть відчуває, але всі звикли до існуючого
стану, а тому на них не звертають увагу.
Спрощено сутність цих помилок можна відчути і зрозуміти,
якщо самому вдуматись і дати відповідь на такі прості питання. Якщо
у будь-кого запитати: ―яка у Вас заробітна плата ‖, то можна
очікувати таку відповідь: ―моя місячна зарплата стільки-то гривень‖.
При цьому більшість з нас практично не задумується, який зміст вона
вкладає в цю фразу. Однак ситуація значно міняється, коли ми
потрапляємо закордон. Питання до іноземців, яка у них місячна
зарплата, їх дивує і вони просто не розуміють про що йдеться Тому
виникає наступне логічне питання, а хто правий – ми чи вони
Фрази ―місячна зарплата‖, ―місячні амортизаційні відрахування‖
тощо, у такому значенні як вони тепер вживаються, є рудиментами
минулого, які на той період (тридцяті, п’ятидесяті роки минулого
століття) дійсно спрощували планування і контроль таких показників.
Але з теоретичних позицій ці вирази є некоректними. Це пояснюється
тим, що місяць не є вимірником часу, оскільки він має різну тривалість
(місяць календарний період, який може бути плановим, але всі його
економічні показники мають розраховуватись). Закордоном це
зрозуміли вже давно, оскільки визначають зарплату за тиждень,
оскільки він має сталу тривалість, а ще краще – за день.
Можна прийти до таких висновків: існуюча система оплати
праці фактично є не ―погодинною‖, а ―окладно-погодинною‖, оскільки
в першу чергу, враховується оклад; погодинна оплата праці має
базуватись виключно на кількість відпрацьованих годин за будь-який
календарний чи плановий період (це стосується всіх витрат, які
входять в склад УПВ, оскільки вони залежать від часу).
Виконане нами дослідження показало, якщо визначення всіх
показників, які входять в склад УПВ, здійснювати пропорційно
фактично відпрацьованих днів (годин), то очевидно, що
утворюватимуться значні розбіжності з існуючими методами
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розподілу, які тепер базуються виключно на середньомісячних
показниках.
Для наочності ми розглянули приклад діяльності підприємства зі
сталою продуктивністю виготовлення продукції (конвеєрне
виробництво), але для двох місяців з кількістю робочих днів в одному
17, а в другому 23.
Розрахунок показав, якщо розподіл УПВ здійснювати за
існуючими методами згідно із ПСБО (середньомісячними
показниками), то рентабельність продукції в місяці з меншою
кількістю робочих днів становитиме 3,8%, а в місяці з більшою
кількістю таких днів – 15,1% (різниця майже в чотири рази).
Отриманий результат очевидний, оскільки середньомісячне значення
УПВ є сталою величиною, але воно розподіляється на виготовлену
продукцію, яка значно відрізняється, оскільки за місяць з більшою
кількістю днів її виготують значно більше чим за місяць з меншою
кількістю (хоча денна продуктивність у них однакова). Тобто
підприємство ці місяці працює фактично з однаковою продуктивністю,
яка відповідає його потужності, але результати цієї праці
відрізняються в чотири рази.
Якщо застосувати запропоновану нами методику розподілу УПВ
з врахуванням реального чинника часу (кількості фактично
відпрацьованих днів), то за ці місяці на підприємстві отримуватимуть
однакову рентабельність продукції 11,1%, яку фактично і закладають в
ціну.
Висновки. Недоліком існуючих визначень умовно-постійних
витрат є те, що в них не береться до уваги те, що вони залежать від
чинника часу. Місяць не можна розглядати як часовий період для
планування економічних показників, оскільки він має різну тривалість
(кількість робочих днів). Існуючі методи розподілу УПВ не
відповідають реальному процесу виготовлення продукції, тому
виникають помилки при визначенні прибутку і прибутковості.
Запропонований метод розподілу УПВ усуває ці недоліки і об’єктивно
описує процес виготовлення продукції.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Стрімкий
розвиток світової фінансової системи, поява фінансових інновацій та
вдосконалення технологій проведення фінансових операцій не тільки
забезпечують комфортне та швидке обслуговування клієнтів
фінансово-кредитних установ, але й все більшою мірою сприяють
тінізації економіки та легалізації доходів, отриманих незаконним
шляхом. У зв’язку з цим проблема відмивання коштів набуває
глобальних масштабів. Тому боротьба з легалізацією доходів,
отриманих злочинним шляхом виділена в окремий напрямок
діяльності як держави, так і фінансових установ, під назвою
фінансовий моніторинг.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблемні питання фінансового моніторингу
розглядали у своїх працях такі вітчизняні науковці, як: Балануца О.О.,
Василик О.Д., Васильчак С.В., Глущенко О.О., Д’яконова І.І.,
Єрмоленко О.А., Лисьонкова Н.М. та інші.
Цілі статті. Метою статті є дослідження особливостей
фінансового моніторингу та визначення його ролі у протидії
легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Проблема
легалізації доходів носить не суто фінансовий характер, а й
соціальний, адже доходи можуть приховувати не лише з метою
уникнення оподаткування, а й доходи, отримані злочинним шляхом
внаслідок проведення торгівлі наркотиками, зброєю, работоргівлі
тощо. Тому тінізація доходів породжує не тільки значні фінансові
проблеми (недоотримання коштів державним та місцевими
бюджетами) але й гостру соціальну проблему – здійснення
заборонених видів діяльності.
Дослідження показують, що щорічно у світі до законного
фінансового обігу залучається від 590 млрд до 1,5 трлн. доларів,
набутих злочинним шляхом, що становить від 2 до 5 % всесвітнього
валового продукту. Легалізація таких значних обсягів доходів,
отриманих незаконним шляхом обумовлена розбіжностями у
законодавчій базі різних країн – у разі перетікання коштів з однієї
країни в іншу, а також недоліками національного законодавства
(відмивання коштів шляхом створення спеціальних суб’єктів
господарювання,
діяльність
яких
не
підлягає
жорсткому
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регулюванню). Тому створення ефективної та всеохоплюючої
глобальної мережі протидії легалізації доходів, отриманих злочинним
шляхом – є об’єктивною потребою сучасного суспільства.
Згідно чинного законодавства, доходи, одержані злочинним
шляхом – це будь-яка економічна вигода, одержана внаслідок
вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації
(відмиванню) доходів, яка може складатися з матеріальної власності
чи власності, що виражена в правах, а також включати рухоме чи
нерухоме майно та документи, які підтверджують право на таку
власність або частку в ній [2].
Майже у всіх країнах світу прийняті закони з питань протидії
легалізації коштів, існують спеціальні уповноважені органи контролю
за такими операціями, впроваджена система моніторингу та
інформування цих органів про суб’єктів, що здійснюють підозрілі
операції, та встановлена відповідальність за легалізацію коштів та
приховування інформації про зазначені операції.
В Україні основним нормативно-правовим актом, який регулює
питання протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом є
закон України ―Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму‖. Цей закон визначає сутність та структуру системи
фінансового моніторингу, основним призначенням якої є контроль та
запобігання здійснення операцій, направлених на легалізацію доходів,
отриманих незаконним шляхом.
Сам термін ―моніторинг‖ має англійське походження та в
сучасному розумінні означає безперервне стеження за яким-небудь
процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату,
а також прогнозування та запобігання критичним ситуаціям [1, с. 687].
Чинне законодавство визначає ―фінансовий моніторинг‖ як сукупність
заходів, які здійснюються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що включають
проведення державного фінансового моніторингу та первинного
фінансового моніторингу [2].
Об’єктом фінансового моніторингу в Україні виступають дії з
активами, пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій,
які їх проводять, за умови наявності ризиків використання цих активів
з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму, а також будь-яка інформація про такі дії чи
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події, активи та їх учасників.
Національна система фінансового моніторингу включає два
рівні – первинний та державний. Державний фінансовий моніторинг
здійснюється суб’єктами державного фінансового моніторингу, до
яких відносять Національний банк України, Державну комісію з
цінних паперів та фондового ринку, Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг України, Міністерство фінансів України,
Міністерство юстиції України, Міністерство транспорту та зв’язку
України, Міністерством економіки України, а також Державна служба
фінансового моніторингу України.
Первинний фінансовий моніторинг – це сукупність заходів, які
здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу,
спрямованих на виконання вимог чинного законодавства, що
включають проведення обов’язкового та внутрішнього фінансового
моніторингу.
До суб’єктів первинного фінансового моніторингу відносять
банки, страхові та перестрахові компанії, кредитні спілки, ломбарди,
платіжні організації та членів платіжних систем, клірингові установи,
товарні та фондові біржі, професійних учасників ринку цінних
паперів, КУА, операторів поштового зв’язку та спеціально визначених
суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Сутність первинного
фінансового моніторингу полягає в тому, що суб’єкти, які його
здійснюють мають безпосередній контакт з особами, які можуть
здійснювати операції з легалізації доходів, отриманих злочинним
шляхом. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу мають
можливість точно ідентифікувати таких осіб, дослідити їх діяльність,
ведення обліку підозрілих операцій та відомостей про їх учасників.
Найбільша питома вага проведення фінансових операцій
припадає на банківський сектор, зокрема на універсальні банки. Тому
комерційні банки є найбільш активними суб’єктами первинного
фінансового моніторингу, які надсилають основну частину
повідомлень про операції, що підлягають фінансовому моніторингу
Держфінмоніторингу України.
Відповідно до вимог чинного законодавства суб’єкти
первинного фінансового моніторингу зобов’язані подавати до
Держфінмоніторингу України інформацію про фінансові операції, які
підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу або щодо яких є
підозри у причетності до відмивання коштів, чи фінансування
тероризму.
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Всього з початку експлуатації інформаційно-аналітичної
системи Держфінмоніторингу України отримано та оброблено 8 542
581 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому
моніторингу, з яких 975 399 повідомлень протягом 2012 року (рис. 1)
[3].Варто зазначити, що у 2012 році кількість взятих на облік
Держфінмоніторингом України повідомлень про фінансові операції, у
порівнянні з попереднім роком, зменшилась на 11 %. Проте таку
тенденцію не варто сприймати виключно як зменшення кількості
підозрілих фінансових операцій, адже протягом 2012 року значно
зменшилась і кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Так, протягом 2012 року в Україні тільки кількість зареєстрованих
комерційних банків зменшилась на 22 банки, крім того ще 22
комерційні банки знаходяться у стадії ліквідації [4].
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Рис. 1. Динаміка інформування про фінансові операції в
2008-2012 роках [3]
Таким чином, зменшення кількості суб’єктів первинного
фінансового моніторингу призводить до зменшення кількості
проведених фінансових операцій, а зокрема й сумнівних. Подальше
зменшення кількості суб’єктів первинного фінансового моніторингу
сприятиме зменшенню кількості підозрілих фінансових операцій та
сприятиме більш ефективному контролю за ними, адже в складних
економічних умовах комерційні банки та інші фінансові установи
намагаються підтримувати власну конкурентоспроможність за
рахунок гарної репутації.
До найбільш активних суб’єктів первинного фінансового
моніторингу в системі звітування Держфінмоніторингу України,
відносять банківські установи, які надсилають основну частину
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повідомлень про операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
Протягом 2012 року від банківських установ було отримано 96,77 %
від загальної кількості повідомлень про фінансові операції [3].
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Рис. 2. Динаміка інформування про фінансові операції
банківськими та небанківськими установами протягом 2008-2012 років
[3]
Серед небанківських установ найбільш активними у поданні
повідомлень є страхові компанії. Питома вага повідомлень страхового
сектора у загальному обсязі взятих на облік повідомлень про фінансові
операції, що надійшли до Держфінмоніторингу України від
небанківського сектора, склала 72,64 % (табл.1).
Таблиця 1
Повідомлення про фінансові операції, що надійшли до
Держфінмоніторингу України від небанківського сектора у розрізі
установ*
Тип установи

Кількість

Страхові установи
Компанії з управління активами
Торговці-зберігачі
Інші професійні учасники ринку цінних паперів
Торговці цінними паперами
Нотаріуси
Інші
суб’єкти
первинного
фінансового
моніторингу

22 907
3 767
889
696
645
637
1 996

* розраховано за [3]
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Питома
вага,%
72,64
11,94
2,82
2,21
2,04
2,02
6,33

Значну кількість повідомлень про фінансові операції надсилали
до Держфінмоніторингу України й компанії з управління активами, їх
питома вага у загальній кількості повідомлень небанківських установ
склала у 2012 році 11,94 %. Активність фінансових установ
небанківського сектора у поданні повідомлень про сумнівні фінансові
операції залежить від розміру сектора, до якого вони належать.
Статистичні дані свідчать про те, що найбільш розвиненими ринками
після ринку банківських послуг є страховий ринок та інвестиційний
ринок, тому найбільша питома вага проведених фінансових операцій
припадає саме на ці ринки, отже й кількість сумнівних серед них є
більшою, ніж на ринку цінних паперів та інших.
Про ефективність фінансового моніторингу може свідчити
кількість фінансових розслідувань та порушених кримінальних справ
щодо операцій направлених на легалізацію доходів, отриманих
злочинним шляхом. Так, у ході проведення фінансових розслідувань
Держфінмоніторингом України у 2012 році до основних об’єктів уваги
було віднесено наступні напрями:
- виявлення фактів протиправної діяльності ―конвертаційних
центрів‖ та підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у легалізації
(відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- розслідування справ, пов’язаних з кіберзлочинністю;
- розслідування операцій зі ―сміттєвими‖ цінними паперами та
борговими зобов’язаннями;
- розслідування справ, пов’язаних з інвестуванням ―брудних
коштів‖;
- розслідування операцій, пов’язаних із розкраданням/привласненням
бюджетних коштів та інших державних активів.
За даними річного звіту про підсумки роботи у 2012 році
Держфінмоніторингом України протягом року було проведено 92
засідання експертно комісії з розгляду узагальнених матеріалів і
додаткових узагальнених матеріалів, підготовлених для подання
правоохоронним та розвідувальним органам.
Протягом 2012 року Держфінмоніторингом України було
підготовлено 588 узагальнених та 131 додаткового узагальненого
матеріалу направлено до органів: Генеральної прокуратури України
(ГПУ); Державної податкової служби України (ДПС); Міністерства
внутрішніх справ (МВС); Служби безпеки України (СБУ); Головного
управління розвідки Міністерства оборони України (РО).
За результатами розгляду 588 узагальнених матеріалів (з
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урахуванням переданих у період 2003-2012 років):
- підрозділами правоохоронних органів, за результатами
перевірки 77 узагальнених матеріалів, які надійшли у звітному періоді
порушено 84 кримінальні справи та використано 161 узагальнений
матеріал в 164 кримінальних справах;
- направлено до суду 175 кримінальних справ;
- з урахуванням кримінальних справ, направлених до суду у
2003-2012 роках, судами розглянуто 99 кримінальних справ, за якими
винесено обвинувальні вироки або прийнято інші рішення за
нереабілітуючими підставами [3].
Відповідно до інформації правоохоронних органів, у результаті
розслідування кримінальних справ за результатами розгляду
узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України, накладено
арешт на грошові кошти та інше майно на загальну суму 398,0 млн грн
та вилучено на суму 77,48 млн грн (рис. 3)
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Всього за 2012 рік обсяги арештованого та вилученого майна в
результаті проведених протизаконних фінансових операцій склали
475,48 млн грн, що на 38 % (130, 55 млн грн) більше, ніж у
попередньому році.
Таким чином, за результатами діяльності суб’єктів державного
та первинного фінансового моніторингу протягом 2012 року на облік
та спостереження було взято 975 399 сумнівних фінансових операцій.
Держфінмоніторингом України протягом року за результатами
відстежуваних операцій було підготовлено та передано до
правоохоронних та розвідувальних органів 588 узагальнених та 131
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додатково узагальнених матеріалів, за результатами яких порушено 84
кримінальні справи та передано до суду 175 кримінальних справ. У
результаті розслідувань кримінальних справ за результатами розгляду
узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України, накладено
арешт на грошові кошти та інше майно та вилучено майна на загальну
суму 475,48 млн грн, що на 38 % більше, ніж у 2011 році.
Узагальнивши всі статистичні дані можна зробити висновок про
ефективну роботу органів державного та первинного фінансового
моніторингу та відзначити його значну роль у протидії легалізації
доходів, отриманих злочинним шляхом
Висновки. Таким чином, система фінансового моніторингу в
Україні побудована з метою протидії легалізації доходів, отриманих
злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. В залежності від
суб’єктів, які проводять фінансовий моніторинг вона поділяється на
два рівні: первинний та державний. Державний фінансовий
моніторинг проводять державні уповноважені органи. Проте одним
державним органам не під силу подолати злочинність у сфері фінансів,
тому існує об’єктивна необхідність проведення первинного
фінансового моніторингу, суб’єктами якого виступають фінансовокредитні інститути та спеціально визначені суб’єкти первинного
фінансового моніторингу. Статистичні дані свідчать про високу
активність суб’єктів первинного моніторингу у повідомленні про
сумнівні фінансові операції до органів Держфінмоніторингу України
протягом останніх років, а статистика проведених розслідувань
стосовно сумнівних фінансових операцій свідчить про високу
ефективність суб’єктів первинного та державного фінансового
моніторингу у запобіганні легалізації доходів, отриманих злочинним
шляхом
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і
голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ ―Перун‖, 2005. – 1728 с.
2. Закон України ―Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму‖ від 28.11.2002 ғ 249IV [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/249-15
3. Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2012 рік [Електронний
ресурс] / Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=542&lang=uk
4. Основні показники діяльності банків України НБУ / Офіційний сайт Національного
банку
України
[Електронний
ресурс]
/
Режим
доступу:
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СИСТЕМЕ УЧЕТА ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Статья посвящена освещению вопросов о товарных операциях в бухгалтерском
учете, определенно понятие товарных операций и логистики на предприятии,
раскрыты главные преимущества и недостатки товарных операций в бухгалтерском
учете и приведенные предложения относительно усовершенствования товарных
операций.
Ключевые слова: товар, товарные операции, оценка, логистика.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Товари – це
одні з ліквідних активів, які є важливими елементом ринкової
економіки, оскільки ефективність їх використання сприятиме
платоспроможності підприємства. Функціонування підприємств у
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ринкових умовах передбачає безперервний рух товарів, тому їх слід
розглядати як основний ресурс діяльності підприємств.
Товари, які перебувають в постійному русі забезпечують
операційну діяльність підприємства, від якої залежить життєздатність
підприємства.
У процесі господарської діяльності, підприємства постійно
вступають у взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання
при здійсненні угод, що оформлюються і закріплюються договорами: з
постачальниками - за одержані від них товари, з покупцями - за
придбані ними товари. У ринкових умовах господарювання діяльність
підприємств характеризується все більшим ускладненням структури
ресурсів, що зумовлено розширенням масштабів діяльності,
ускладненням загальної стратегії підприємства. Основу ефективного
функціонування підприємства на ринку створює раціональне
використання
матеріальних
ресурсів.
Стрімкі
економічні
перетворення, політична невизначеність, жорстка конкуренція,
обмеженість фінансових, матеріальних, кваліфікованих трудових
ресурсів потребують пошуку нових підходів до управління
матеріальними ресурсами, центральне місце у структурі яких
посідають товари.
Неефективна інформаційна система управління товарами не дає
можливості оперативно надавати необхідну інформацію про їх стан,
виявляти відхилення від нормативних або планових показників у
обороті підприємства, приймати обґрунтовані управлінські рішення.
Таким чином, актуальність даної теми обумовлена практичною
значущістю обліку товарів на підприємствах для задоволення
інформаційних потреб різних груп користувачів, наявністю протиріч у
методології бухгалтерського обліку товарів на підприємствах та
необхідністю вдосконалення обліку наявності й руху товарів з
урахуванням сучасного інформаційного розвитку суспільства.
Цілі статті. Для того, щоб товари були завжди
конкурентоспроможними і мали попит, необхідно приймати безліч
підприємницьких
рішень.
Товарні
операції
для
оптового
торговельного підприємства є основною статтею оборотних коштів, за
рахунок яких у процесі торговельної діяльності (обороту)
підприємство отримує прибутки, які є метою та основою
життєдіяльності будь-якого підприємства, тож оперативний та
достовірний облік їх на підприємстві є також невід’ємною складовою
управління підприємством, без якого не можливе досягнення цілей
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підприємства. Виходячи з аналізу методичних засад обліку товарних
операцій у контексті стандартизації бухгалтерського обліку та
звітності, які враховують міжнародний досвід у частині уніфікації
методичних основ обліку та розкриття інформації у фінансовій
звітності, українським підприємствам для підвищення прозорості та
забезпечення порівняння звітності однорідних підприємств необхідно
переходити на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку не тільки
на рівні консолідованої звітності, а й на рівні звітності окремих
юридичних осіб. Аналізуючи основні положення МСБО 2 ―Запаси‖ на
предмет можливості використання інформації про товари для цілей
управління підприємством, розглядається зв’язок з міжнародною
практикою обліку товарних операцій. У міжнародній практиці облік
товарних операцій відображається за найменшою з двох оцінок:
собівартість та чиста вартість реалізації [3].
Оцінка чистої вартості реалізації товарів повинна основуватись
на достовірній інформації в поточний момент. Треба відзначити, що
при оцінюванні чистої вартості реалізації товарів необхідно
враховувати призначення товару [2, с. 32].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням дослідження руху товарів займалися такі вчені,
як Ф.Ф. Буттинець, В.В. Сопко, Ю.А. Верша, Афанасьєв М.В.,
Гончаров А.Б., Шваб Л.І., Чаюн І.О., Полевая Т.В, Осипов В.І., Жнякін
Б.О., Краснова В.В. та багато інших. Але ця тема потребує подальшого
опрацювання та вдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Значення та роль товарів
для діяльності підприємства, а також інформації щодо їх наявності та
руху зумовлюють потребу наукового дослідження. Важливим
завданням дослідження є вдосконалення інформаційного забезпечення
процесу прийняття рішень щодо руху товарів на основі вирішення
проблем методики бухгалтерського обліку.
На більшості підприємств України застосовують складський
облік товарів. У складському обліку на кожний товар заводиться
картка, куди заноситься вся інформація про цей вид товару.
Пропонуємо розширити інформацію в кожній картці на певний вид
товару. У ній необхідно розробити чотири додаткові графи, а саме:
вагу товару, довжину, ширину, висоту, які дають нам інформацію про
об’єми вантажу.
Також пропонуємо на підставі видаткових накладних, виписаних
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операторами, логісту формувати відвантажувальний реєстр. У цьому
реєстрі вибирається марка машини, напрям маршруту, прізвище та
ім’я експедитора, та заносяться ті накладні, які були виписані на цей
маршрут. При виведенні реєстру на друк формується наряд на
відвантаження. Наряд на відвантаження показує загальний обсяг
товару та вагу вантажу, що дає інформацію логісту для того, щоб
зорієнтуватися з вибором транспортного засобу.
У процесі розробки оптимальних шляхів руху товарів велике
значення мають завдання, пов’язані із транспортуванням вантажів.
Транспортування товарів зі складу до пунктів їхньої реалізації вимагає
більших витрат, які залежать від відстані, схеми перевезень, виду
транспорту.
Завдання вибору оптимального варіанта доставки товарів зі
складу до пунктів споживання з урахуванням всіх реальних
можливостей
називають
транспортним.
Використання
його
розрахунків, як показує дослідження, знижує транспортні витрати на
10–30%. Для того, щоб підвищити важливість обслуговування
споживача, необхідно забезпечити зниження додаткової вартості;
зростаючі очікування споживачів; впровадження політики зменшення
рівня запасів; комп’ютерний облік і контроль за роботою; ведення
стандартів якості.
Дослідження проблем у формуванні інтегрованої логістичної
системи у процесі транспортування та доставки товарів в Україні та
недостатність розробки їх у науковій літературі визначили
необхідність висвітлення питання методики аналітичного обліку
товарних операцій шляхом упровадження внутрішнього документа,
який дасть змогу враховувати не тільки галузеві особливості, а й
показники, які контролюються управлінським персоналом на тому чи
іншому рівні управління; оцінки витрат торгівельного підприємства за
допомогою
інтегрованої
логістичної
системи
у
процесі
транспортування та доставки товарів. Це дає можливість збільшити
швидкість обміну інформацією, зменшити кількість помилок в обліку,
оптимізувати витрати на перевезення товару, за рахунок економії
масштабів вантажоперевезення та довжини маршруту. Економія за
рахунок вантажоперевезення пов’язана з тим, що чим більший вантаж,
тим менші транспортні витрати на одиницю товару.
Однією з нових форм оптимізації ринкової діяльності та
зниження витрат у системі обліку товарних операцій виступає
логістика.
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Розвиток торговельних підприємств неможливий без розвитку та
впровадження логістики в системі управління на підприємствах.
Головним завданням логістики є досягнення оптимального
(мінімального) часу проходження товарного потоку через весь ланцюг
постачання від первинного джерела до кінцевого споживача з
мінімальними витратами [1, с. 12].
Тому, можна зробити висновок, що для правильної організації
обліку товарів на підприємстві, основою для функціонування,
основними завданнями обліку товарів є правильне і вчасне
документальне відображення операцій і забезпечення достовірності
даних щодо надходження, зберігання та відпускання товарів, а також
контроль за збереженням товарів у місцях зберігання і на всіх етапах
руху.
Усі операції, пов'язані з прийманням, зберіганням та
відпусканням товарів зі складу, повинні оформлятися первинними
документами, форма та зміст яких відповідають вимогам чинного в
Україні законодавства і забезпечують облік товарів як у кількісному,
так і у вартісному виразі, для підприємства форми затверджуються і в
обліковій політиці підприємства. На досліджуваному підприємстві
частина документів затверджується через СОП (стандартні операційні
процедури), оскільки вони є необхідною умовою для провадження
ліцензійної діяльності у сфері їх діяльності. Виникнення помилок на
даному етапі, несе негативний наслідок для подальшої робочим
підприємства.
Наступним етапом можна визначити формування самого обліку,
а саме аналітичного та синтетичного. Для підприємства оптової
торгівлі ключовими рахунками є рахунок 28 „Товари‖, який в
аналітичному обліку має субрахунки, що більш детально розкривають
значення рахунку. Базове підприємство зазвичай застосовує 281
«Товари на складі», де вeдеться облік руху та наявностi товарних
запасів, що знаходяться нa оптових та розподільчих базах, cкладах.
Але саму процедуру обліку та аналізу діяльності полегшує
сучасний розвиток автоматизації. Оскільки, в наш час без
комп’ютерної техніки та програмного забезпечення не може діяти
навіть найменше підприємство. Зайняти лідируюче положення на
ринку, підвищити ефективність роботи персоналу, створити
оптимальну структуру управління – найважливіші завдання керівника
підприємства. У бухгалтерській діяльності це особливо важливо, що
обумовлює необхідність застосування пакетів програм для
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бухгалтерського обліку, впровадження яких підвищує оперативність
обробки даних. Проблема оцінки можливостей та впровадження
інформаційних систем бухгалтерського обліку на сьогодні
залишається досить актуальною, оскільки з їх впровадженням праця
стає більш творчою, спрямованою на організацію та вдосконалення
обліку.
Висновки. Саме застосування автоматизованих облікових
систем вирішує проблему оперативності звітних даних. Кожний
бухгалтер знає, скільки часу і сил вимагає підготовка тих чи інших
довідок, звітностей та іншої оперативної інформації, що завжди
потрібна терміново. Використання засобів автоматизації дає змогу
практично повністю вирішити цю проблему, протягом лічених хвилин
підготовити найрізноманітніші й деталізовані бухгалтерські дані.
Тому, відзначимо: для того, щоб мінімізувати трудові витрати в
обліку торгівлі необхідно максимально використовувати програмні
продукти, що дадуть змогу зменшити штат працівників бухгалтерії і
відповідно витрати на заробітну плату. Потрібно також відзначити, що
кожне підприємство незалежно від того, чим воно займається, повинно
прагнути максимально автоматизувати бухгалтерський облік.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Сучасні умови
жорсткої конкуренції на внутрішньому та зовнішніх ринках
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агрохарчової продукції, активний розвиток диверсифікації діяльності
підприємств аграрного сектора, що передбачає необхідність
удосконалення маркетингового управління корпоративним портфелем
аграрного
підприємства
з
метою
підвищення
його
конкурентоспроможності, зумовлюють необхідність обґрунтування
методичних засад аналітичної складової управління товарною
політикою аграрних підприємств. Ключовими векторами дослідження
представляються проблема оптимізації корпоративного товарного
портфелю за структурою, відповідності ринковим трендам,
формування структурного профілю на основі дуалістичної моделі
критичних факторів успіху та ключових компетенцій аграрного
підприємства на цільових ринках, адаптованої до концепцій В2В та
В2С маркетингу. Пошук ефективних управлінських рішень щодо
продуктової складової агромаркетингу вбачаються доцільним
здійснювати у площині перетину виробничих, маркетингових,
фінансових, екологічних чинників.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Ключові концептуальні підходи щодо формування товарної
політики підприємства як функції маркетингу обґрунтовано у
наукових працях зарубіжних і вітчизняних дослідників, зокрема
Балабанової Л. В. [1], Данька Ю. І. [2], Дудара Т. П., Гаркавенко С. С.,
Гуммессона Е., Єранкіна О. О. [4], Кардаша В. Я., Ф. Котлера [6],
Левітта Т., Писаренко В. В. [7], Соловйова І. О. [8], Фатхутдинова Р.А.
[9]. Проте недостатньо дослідженим для сфери аграрного
товаровиробництва залишається питання ідентифікації релевантного
інструментарію формування продуктового портфелю на засадах
структурної збалансованості в контексті забезпечення ринкової
адаптації підприємств.
Цілі статті. Метою дослідження є обґрунтування теоретикометодологічних засад аналізу товарної політики аграрних підприємств
в контексті структурної збалансованості за рахунок ідентифікації
системи комплементарних зовнішніх та внутрішніх параметрів бізнеспроцесів з метою розробки дієвих управлінських рішень. Об’єктом
дослідження є процес адаптації діяльності сільськогосподарських
підприємств до умов конкурентного ринкового середовища за умов
глобальних трансформацій.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Комплекс
основних завдань аналізу товарної політики включає оцінку
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економічних вигод підприємства від реалізації окремого виду товару,
товарних ліній та товарного портфелю в цілому; визначення ставлення
цільових споживачів до товарів підприємства та товарів-субститутів;
виявлення сильних та слабких сторін товару й портфелю,
можливостей та загроз зі сторони ринку; оцінка позиції товарної марки
на ринку та визначення її вартості; компаративний аналіз доданої
вартості агрохарчових продуктів; релевантність упаковки товару щодо
вимог різних суб’єктів ринку; оцінка доцільності та результативності
процесу розробки та впровадження у виробництво нових товарів, в
т. ч. в рамках конгломератної диверсифікації; ідентифікацію
особливостей формування товарного портфелю, його узгодженість з
цілями підприємства та збалансованість з огляду на життєвий цикл
товарів; розробку заходів щодо покращення структурних елементів
товару та оптимізації товарного портфелю.
Вирішення зазначених завдань потребує окреслення об’єкта та
предмета аналізу. В якості об’єкта аналізу товарної політики
визначено окрему товарну одиницю та її структурні елементи; товарні
лінії та продуктовий портфель; інноваційний товар та процес його
розробки й комерціалізації. Відповідно до визначеного об’єкта та
завдань аналізу його предметом є споживча цінність товару як окремої
одиниці; економічні вигоди підприємства від виробництва товару;
характеристики марки товару; оцінка упаковки товару з позицій
суб’єктів ринку; результати просування нових товарів; параметри
товарного профілю та його збалансованість щодо життєвого циклу та
функцій. Ефективне управління товарною політикою аграрного
підприємства
передбачає
використання
адекватних
методів
формування продуктового портфелю, імплементація яких дасть змогу
приймати дієві управлінські рішення щодо кількісних та якісних
параметрів структури та збалансованості товарного портфелю, що
забезпечуватимуть оптимальні умови для зрівноваженого розвитку
аграрних підприємств.
Специфіка функціонування аграрних підприємств, що
об’єктивно зумовлюється впливом біологічної природи засобів та
предметів праці, а також трансформація сучасної парадигми аграрного
маркетингу зумовлюють необхідність розширеного вивчення груп
впливу на формування конфігурації товару як такого. Цільова
орієнтація аграрного маркетингу на гармонізацію інтересів та потреб
сільгосптоваровиробників, споживачів і суспільства представляється
інтегральною особливостю сучасного агромаркетингу, що створює
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підґрунтя для застосування дієвих концептуальних засад визначення
сутнісних та параметричних характеристик товару аграрних
підприємств як ключового інструменту адаптації до впливу на
діяльність підприємства конкурентних сил і контактних аудиторій.
Товар тлумачиться системоутворюючим чинником забезпечення
збалансованості задоволення потреб як учасників ринкового обміну,
так і некомерційного розподілу суспільних благ, засобу реалізації
бізнес-процесів, провідним фактором успіху яких є створення
унікальної цінності для споживачів.
Товарний портфель аграрного підприємства визначено як
сукупність матеріальних й нематеріальних товарів, для виробництва та
реалізації яких підприєство має можливості в рамках наявних
організаційно-економічних,
технологічних,
маркетингових
й
екологічних умов. Особливістю товарного портфеля аграрного
підприємства є формування продуктових пропозицій в межах окремих
бізнес-одиниць, що визначаються з урахуванням існуючих галузевих
відмінностей всередині сільськогосподарського виробництва. Варто
зазначити, що на практиці товарний портфель формується під впливом
об’єктивної необхідності дотримання агротехнологій виробництва, що
визначає наявність у структурі портфеля товарних позицій різного
рівня рентабельності, що є неоднорідними відносно комерційних
перспектив на цільових ринках. Екстраполяція положень концепції
життєвого циклу товару відносно агрохарчової продукції доповнює
зазначену концепцію такою характерною рисою, як дискретність, що
детермінується змінами у структурі посівних площ, сезонністю
сільськогосподарського виробництва, розмежуванням у часі процесів
виробництва й реалізації агрохарчової продукції. При цьому склад і
структура товарного портфеля сприймається як інструмент досягнення
підприємством комплексу цілей різного горизонту планування.
Крім того, товарна політика однаковою мірою належить як до
загальнокорпоративних проблем, так і до проблем операційного
маркетингу, однією з функцій якого є розробка товарів та планування
асортименту з орієнтацією на вимоги ринку. З огляду на це
пропонується здійснювати ідентифікацію методичного інструментарію
формування товарної політики аграрних підприємств відповідно до
концептуальних засад управління, а саме: системного, процесного та
ситуативного підходів. Системний підхід щодо управління товарною
політикою аграрних підприємств ґрунтується на методології
комплексного аналізу чинників та інструментів товарної політики, що
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вимагає розгляду її дослідження не лише як цілісної системи, але
також як складової функціонування підприємства в цілому, що
становить систему вищого порядку. Процесний підхід щодо
управління товарною політикою аграрних підприємств відображає
комплементарність
функціональних
процесів
планування
й
прогнозування структури та складу товарного портфеля, організацію
заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності агрохарчової
пропозиції підприємства на цільових ринках, мотивацію підприємства,
споживачів та суспільства в цілому як зацікавлених сторін щодо
гармонізації інтересів кожної з груп та реалізації партнерства усіх
учасників ринкового обміну, а також контроль дієвості заходів
товарної
політики
в
контексті
стратегічного
розвитку
сільгосппідприємства. Ситуаційний підхід, в свою чергу, передбачає
поєднання засобів та прийомів управління конкретними відносно
цільових ринків ситуаціями розробки, імплементації й коригування
агропродуктового портфелю підприємства. Зазначені підходи
корелюють із рівнями управління продуктовою складовою
функціонування аграрних підприємств, що дає змогу визначити
релевантний набір маркетингового інструментарію формування
товарної політики.
В цілому методичний інструментарій формування товарної
політики аграрних підприємств характеризується спорадичністю
формалізації задач щодо оптимізації структури товарного портфелю
підприємства та визначення його структурного профілю на основі
ключових компетенцій підприємства відносно цільових ринків в
рамках концепції критичних факторів успіху. Більшість методів
обмежуються можливостями щодо статичної оцінки поточного стану
товарного портфелю, натомість особливості функціонування аграрних
підприємств вимагають формування продуктових пропозицій в
контексті забезпечення динамічної рівноваги на основі адаптації до
умов цільових ринків. Специфічним аналітичним та прикладним
інструментарієм формування товарного портфелю аграрного
підприємства представляється бенчмаркинг.
Висновки. Отже, удосконалення методології прийняття рішень
у сфері маркетингового управління товарним портфелем спрямовано
на формування комплексної методики аналізу й управління його
збалансованістю за рахунок ідентифікації та використання ефективних
продуктових стратегій, що дозволяють досягти узгодженості
багатовекторних
цілей
управління
виробничо-технологічною,
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економіко-екологічною й маркетинговою складовою механізму
функціонування аграрного підприємства.
Комплексна методика аналізу й оптимізації корпоративного
портфелю передбачає поетапне застосування в рамках єдиної
параметричної системи порфоліо-моделей, що дозволяє здійснювати
аналіз поточного стану продуктового портфелю, обґрунтування
коротко-, середньо- та довгострокову стратегії його розвитку й
прогнозувати перспективну структуру портфелю з метою підвищення
ефективності корпоративної стратегії розвитку підприємства. Тому
при подальших досліджень доцільним представляється обґрунтування
теоретико-методологічних та практичних засад розробки карти
збалансованих показників в рамках моделі вимірювання ефективності
діяльності підприємства.
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У статті розглядаються результати статистичного аналізу особливостей
економічної динаміки провідних економічних макрорегіонів світу, здійсненого у
зв’язку з динамікою природоохоронних інвестицій. Приріст природоохоронних
інвестицій виявляє періодичність, пов’язану із середньостроковою економічною
циклічністю, періоди зростання приросту – із циклом модернізації економік у
1980-х рр., та спад – із кризою 2008-2009 рр.
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совершенного в связи с динамикой природоохранных инвестиций. Прирост
природоохранных инвестиций обнаруживает периодичность, связанную с
среднесрочной экономической цикличностью, периоды роста прироста - с циклом
модернизации экономик в 1980-х гг, и снижение - с кризисом 2008-2009 гг.
Ключевые слова: экономическая динамика, циклы модернизации,
технологические уклады, природоохранные инвестиции, обращения с отходами.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Порушення
макроекономічної рівноваги в процесі саморозвитку національної
економічної системи під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів
зумовлює явище економічної (макроекономічної) динаміки. Результати
епіричних досліджень із достатньою впевненістю довели існування
значної кількості різних за тривалістю циклів економічних явищ і
процесів. Серед циклів, пов’язаних насамперед із розвитком
національних економічних систем, в економічній літературі
відзначають: короткострокові цикли Кітчина, середньострокові ділові
цикли Жюглара, цикли Кузнеця, Довгі хвилі Кондратьєва,
наддострокові цикли (вікові цикли; 300-річні цикли К. Джоеля і В.
Шерера; цивілізаційні цикли О. Шпенглера, А. Тойнбі, Л.М.
Гумільова, О. Тоффлера, Ю.В. Яковця).
Найпомітніший вплив на національну економіку справляють
взаємозалежні цикли Кітчина (тривалістю 3-5 років), Жюглара
(близько 10 років) та Довгі хвилі Кондратьєва (близько 50 років). У
довгу хвилю Кондратьєва вкладається п’ять циклів Жюглара, в цикл
Жюглара – два (рідко - три) цикли Кітчина. Із Довгими хвилями також
синхронізований цикл Кузнеця (будівельний або демографічний), що
дорівнює одній півхвилі Кондратьєва (25-30 років). С.Кузнець
дослідив статистичний зв’язок темпів економічного зростання із
зміною провідних галузей економіки США. Як помітив ще Й.
Шумпетер, взаємозв’язок між циклами виявляється і в їхній динаміці.
У висхідній фазі (півхвилі) Довгої хвилі ділові цикли триваліші (10-12
років), їхня фаза росту також триваліша, а фаза депресії коротша.
Як зазначив С.Ю. Глазьєв [1], перехід до нових технологічних
укладів (ТУ) вимагає докорінних змін у соціальних системах і
інституціональних структурах, після чого новий ТУ стає основою
економічного зростання та починає домінувати в структурі економіки.
У фазу зростання нового ТУ зароджується і наступний ТУ, що не
може вийти з ембріональної фази до досягнення домінуючим ТУ межі
зростання, після чого починається чергова технологічна революція. Із
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розвитком чергового домінуючого ТУ створюється новий вид
інфраструктури, а також відбувається перехід на нові види
енергоносіїв, які закладають основу для становлення наступного ТУ.
Із періодами посиленного інвестування у основні фонди в
рамках циклів модернізації економіки із певним лагом затримки може
бути пов’язана і динаміка витрат та інвестицій на потреби охорони
довкілля. Деякі закономірності цієї динаміки у згадані періоди можуть
узагальнюватися емпіричною залежністю так званої «екологічної
кривої Кузнеця», тобто оберненою U-подібною формою зв’язку рівня
забруднень із рівнем доходів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. У 1990-х рр. екологічна крива Кузнеця (EKC)
стала базовою теоретичною концепцією для досліджень з економіки
природокористування на макро-рівні (національних та регіональних
економік). Вона виникла як емпіричне узагальнення і була
популіризована Світовим банком у World Development Report 1992 [2,
с. 38-39]. Проте, як зазначив Д. Стерн [3, с. 2], не було доведено, що
залежність EKC встановлена для всіх забруднюючих речовин та
впливів на довкілля, а результати подальших досліджень поставили
під питання існування універсальної залежності EKC у загальному
випадку. Стандартна регресійна модель EKC враховує вплив на
деградацію довкілля: ефекту розширення масштабу виробництва;
змін у складі викидів забруднюючих речовин та інших факторів впливу
на довкілля, якими супроводжується економічний розвиток; змін у
факторах виробництва, зокрема у споживанні сировини;
удосконалення технологій, що викликають зміни у ефективності
виробництва в аспекті ресурсозбереження та зменшення відходів на
одиницю продукції та у викидах забруднюючх речовин у довкілля на
одиницю використаної сировини.
Дослідження 2000-х рр. показали, що здійснений раніше
статистичний аналіз, на основі якого виведена «екологічна крива
Кузнеця» виявився недостатнім. Реальна форма залежності «викиди дохід» може бути результатом поєднання різних тенденцій,
ідентифікованих С. Дасгуптою та іншими [4]. Загальний вигляд кривої
Кузнеця для «нових забруднювачів» (речовин, пов’язаних із розвитком
нового технологічного укладу) є монотонне зростання викидів із
зростанням доходів. Однак з плином часу ця крива може вивернутися
вниз, як у сценаріях «скорегованої EKC» та «традиційної ЕКС», що
передбачають розворот тенденції. Радикальні екологічні інновації, як
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правило, спочатку впроваджуються у країнах з високим рівнем
доходів, а потім, із невеликим лагом затримки, – у більшості бідніших
країн. Структурні зміни у факторах виробництва та напрямах
техногенного тиску на довкілля мають значення для модифікації
«ефекту масштабу» зростання виробництва, проте вони загалом
справляють менший вплив, ніж залежність від часу (еволюційний
чинник) [5, с.19-20].
Еволюційний підхід до оцінки факторів, які зумовлюють ЕКС
застосував, зокрема Н. Канторе [6], що використав модель RICE99,
розроблену У. Нордгаузом для вивчення економічних аспектів змін
клімату [7], та визначив фактори, які можуть нейтралізувати негативні
екологічні наслідки економічного зростання: структурні зміни (у
асортименті товарів та послуг), ефективність використання ресурсів
(одиниць ресурсу на одиницю виробленої продукції), технологічні
зміни (заміна дефіцитних ресурсів на екологічно чисті технології, які
можуть зменшити деградацію природного середовища). Він показав,
що за сучасних механізмів економічного зростання, залежність EKC
може існувати за умов або появи сильного синергічного ефекту між
розвитком індустріальних та «зелених» технологій, або, якщо така
синергія технічно неможлива, в разі, якщо інтенсивність розвитку
«зелених» технологій випереджатиме інтенсивність розвитку
індустріальних технологій.
Це підтверджує тезу, що появу ЕКС-залежності спричиняє
передусім еволюційний чинник, а саме – перехід національних
економік у категорію розвинутих (структурно довершених),
опосередкованим показником чого є досягнення певного рівня доходів
на душу населення. Саме тому, наприклад, в Китаї зворотна Uподібна ЕКС ще не спостерігалась, на відміну від сусіднього Тайваню
(малу економіку швидше модернізувати).
Крім національного, цей еволюційний чинник має ще й
загальносвітовий вимір, відображений у прогресивній зміні
технологічних укладів (ТУ). В динаміці розвитку принаймні нині
пануючого ТУ і для розвинутих країн зафіксовано зв’язок між
входженням його у стадію зрілості та активізацією спровокованих
«енергетичною кризою» 1970-х рр. зусиль із ресурсозбереження,
утилізації відходів та зупинення деградації довкілля (також пов’язаних
із зростанням доходів населення, що в розвинених країнах
супроводжувалося поверненням якості довкілля в число пріоритетних
соціальних цінностей). Звідси випливає гіпотеза про періодичну появу
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ЕКС-залежності у зв’язку з досягненням чергового ТУ стадії зрілості,
часові рамки чого варіюватимуть через нерівномірність економічного
та соціального розвитку країн.
Також цілком очевидно, що перетворення прямого зв’язку
зростання доходів і деградації довкілля на обернений може статися
виключно через медіатор приросту природоохоронних витрат та
інвестицій. Прискорене збільшення споживання саме у цьому напрямі
є ключовим фактором макроекономічного середовища, що справляє
безпосередній вплив на стан довкілля.
З огляду на це, ціллю статті є перевірка гіпотези про циклічний
характер динаміки природоохронних витрат та інвестицій, зокрема їх
довгострокових коливань, пов’язаних із еволюцією технологічних
укладів та закінченням циклів модернізації економік, що відстали у
розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Конкретизація в
часі циклічних коливань безпосередньо залежить від того, які
методологічні підходи використовуються для їх ідентифіації. Як
зазначили А. Айвазов і А. Кобяков, існують два основні методичні
підходи до ідентифікації траекторії Довгих хвиль Кондратьєва.
Перший з них спирається здебільшого на індикатори реальної
економіки (виробничі показники, динаміку зайнятості, інвестиційну
активність, різні структурні пропорції). Згідно з цим підходом, світова
економіка нині перебуває в межах V Довгої хвилі, фаза зростання якої
датується 1980-1985 – 2000-2007 рр.), а спаду – 2000-2007 – 20152025 рр.
Другий підхід використовує здебільшого фінансові індикатори
(динаміку фондового ринку та динаміку доходності облігацій). Згідно
з ним, сучасна економіка перебуває в межах ІV Довгої хвилі, у
розвитку якої спостерігається така хронологія: зростання (1949 –
початок 1970 рр.); «первинна рецесія» (1970-1982); «плато» на піку
цикла (1982 – початок 2000 рр.); спад (з початку-середини 2000 рр.)
[8].
З обох методологічних підходів випливає, що на 2000-ті роки
припадає розворот фази Довгої хвилі, з першого – від висхідної до
спадної півхвилі (менш глибока і тривала криза), а з другого – початок
фазового перехідного періоду між циклами (глибокої і тривалої
депресії).
Потреба у спеціальному розгляді динаміки валових внутрішніх
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інвестицій постала через необхідність перевірки гіпотези про
можливий зв’язок періодів загальної інвестиційної активності
(пов’язаних із технічною модернізацією економіки та поширенням
нового ТУ) із активізацією зусиль у сфері охорони довкілля.
Темпи приросту природоохоронних інвестицій в Єврозоні
характеризуються
більшою
волатильністю,
ніж
приріст
природоохоронних витрат, хоч вони сильно корельовані у інтервалі
1996-2009 рр. (r = 0,86, p = 0,000). Темпи приросту всіх
природоохоронних інвестицій також визначаються темпами приросту
природоохоронних інвестицій промисловості більше, ніж державних і
муніципальних інвестицій (r = 0,82, p = 0,000 та r = 0,62, p = 0,019,
відповідно). Водночас динаміка природоохоронних інвестицій
виявилася слабо корельованою з темпами приросту всіх внутрішніх
інвестицій (r = 0,43, p = 0,122), незважаючи не те, що в Єврозоні
спостерігається синхронізація фаз росту та, особливо, спаду
природоохоронних інвестицій із усіх джерел з аналогічними фазами
динаміки всіх внутрішніх інвестицій – середньострокові циклічні
коливання (із лагом затримки щодо всіх інвестицій у приблизно 1 рік).
Найбільшою амплітудою таких коливань і глибиною спаду
відзначаються, як і у випадку природоохоронних витрат, корпоративні
природоохоронні інвестиції (інвестиції промисловості).
Витрати на поводження з відходами є головною статтею
природоохоронних витрат в Єврозоні – понад 48% від усіх
природоохоронних витрат і 1,35% від ВВП у 2009 р. [9]. Незважаючи
на це, регулярність їхньої динаміки виражена помітно слабше, ніж в
усієї суми природоохоронних витрат. У зміні темпів приросту
витрат на поводження з відходами з усіх джерел по Єврозоні (15
країн) загалом впродовж 1996-2009 рр., розрахованих на основі даних
Євростату, відзначаються такі особливості: середньої сили кореляція з
темпами приросту ВВП (r = 0,57, p = 0,035), квазіперіодичні
короткострокові (трирічні) коливання впродовж 1996-2003 рр.,
середньостроковий цикл у 2003-2009 рр. (тривалістю 6 років), спад
витрат під час «Великої рецесії» 2008-2009 рр.
Динаміка всіх витрат на поводження з відходами здебільшого
залежить від фінансування з боку підприємств - спеціалізованих
надавачів послуг (r = 0,77, p = 0,001) та держави і муніципалітетів (r =
0,76, p = 0,001), а не з боку промисловості і бізнесу (r = 0,67, p = 0,009),
як у випадку загальної суми природоохоронних витрат. Спади і буми
витрат промисловості на поводження з відходами були найбільшими
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за амплітудою. Динаміка витрат промисловості сильніша за інші
корельована з динамікою ВВП (r = 0,64, p = 0,014) та весь період
спостереження демонструє і короткострокові (з періодом 3 роки), і
середньострокові (понад 6 років) коливання. Причому спостерігалися
значні відмінності динаміки витрат на поводження з відходами у
різних країнах Європи.
Інвестиції у поводження з відходами у 2009 р. становили 24%
від усіх природоохоронних витрат та 0,96% від внутрішніх інвестицій
Єврозони (15 країн) [9]. Темпи приросту інвестицій у поводження з
відходами з усіх джерел фінансування слабо корельовані з динамікою
ВВП та валових інвестицій і мали впродовж 1996-2009 рр. відмінний
від них період регулярних коливань (5 років). «Велика рецесія» 20082009 рр. обірвала цю тенденцію. Прирости інвестицій у поводження з
відходами, що надходили з боку промисловості та суспільного сектора
(держави і муніципалітетів), мали значно більшу волатильність і
амплітуду коливань, ніж у інвестицій від підприємств спеціалізованих надавачів послуг. Останні сильно корельовані із
темпами приросту таких інвестицій з усіх джерел (r = 0,85, p = 0,000),
визначаючи їхню динаміку. Приріст інвестицій з боку промисловості
мав відмінну, ніж в усіх інвестицій у поводження з відходами
динаміку: крім короткострокових (3 роки), ще й середньострокові (7
років) коливання.
В країні-лідері Єврозони (Німеччині) періоди найбільшого
приросту інвестицій у поводження з відходами спростерігалися у
1980-х та у середині 1990-х рр., у Франції – в середині 1990-х, у
Великобританії (не входить в Єврозону) – на початку та наприкінці
2000-х рр. У нових членах ЄС, зокрема в Угорщині, – в першій
половині 2000-х, у Польщі – в середині та наприкінці 1990-х рр. Такі
відмінності між країнами пов’язані із різним часом створення в різних
країнах сучасної інфраструктури переробки та утилізації відходів. Цей
процес в більшості країн Європи ще не закінчено, однак він був
суттєво загальмований світовою «Великою рецесією» 2008-2009 рр.
Інтенсивність державної підтримки створення такої інфраструктури (її
відображають темпи приросту державних і муніципальних інвестицій)
також була нерівномірною. Так, у Німеччині і Франції (лідери
Єврозони) періоди позитивних темпів приросту таких інвестицій
припадають на початок 1990-х та середину 2000-х рр., у Польщі
(новий член ЄС) – на середину 1990-х та середину і кінець 2000-х рр.
Висновки. Проведене дослідження виявило зв’язок періодів
493

створення
оновлення
природоохоронної
інфраструктури
(відзначаються потужним зростанням, насамперед, державних
природоохоронних інвестицій), із циклом модернізації національних
економік у 1980-х рр. (з певним лагом затримки).
У динаміці інвестицій у поводженні з відходами в країнах
Європи також спостерігаються циклічні ефекти, статистично пов’язані
із економічною динамікою, більш чітко – із короткостроковою (3-річні
коливання), менш чітко – із середньостроковою (цикли Жюглара).
Синхронний із «Великою рецесією» 2008-2009 рр. глибокий
спад природоохоронних витрат та інвестицій (зокрема, у поводження з
відходами) дає змогу висловити припущення про зв’язок періодів
зростання природоохоронних витрат та інвестицій із певними фазами
довгострокової економічної динаміки (Довгих хвиль Кондратьєва) та
розглядати їх як наслідок поширення нового технологічного укладу
(ТУ), що супроводжується створенням нових природоохоронних
технологій та інфраструктури нового типу (так званими
«екологічними інноваціями»).
Державне і муніципальне фінансування природоохоронних
витрат та, особливо, інвестицій у поводження з відходами в країнах
Єврозони використовувалось в періоди економічних криз як елемент
антициклічної політики з метою компенсації спадів витрат на ці
потреби з боку корпоративного сектора. Результати нашого аналізу
дають змогу припустити, що імпульси довгострокової динаміки
прискорення приросту природоохоронних витрат та інвестицій
відбуваються тоді, коли новий технологічний уклад досягає стадії
зрілості, тобто на заключній стадії циклу модернізації економіки.
Швидкий
розвиток
спричиняє
зростання
антропогенного
навантаження на екосистеми, причому з’являються нові види
забруднень та інших форм тиску на довкілля, проти яких старі
технології і засоби виявляються безсилими. Необхідність
компенсувати негативні наслідки забруднення стимулює винайдення
нових природоохоронних технологій та розгортання нової
природоохоронної інфраструктури, збільшення відповідних витрат. Із
закінченням
періоду
формування
нової
природоохоронної
інфраструктури приріст природоохоронних витрат зменшується.
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КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО
СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Розглянуто принципи і методи кластерного аналізу з метою прогнозування
доходів і видатків державного сектора економіки України, вибрано точний вимір
тісноти зв’язку між об’єктами потенціального кластера, виміряний в певній метричній
системі. Проаналізовано необхідність застосування кластерного методу дослідження і
розвитку з метою адаптації економіки до світових стандартів. На основі проведених
досліджень, проаналізовано результати кластерного аналізу областей України за
рівнем доходів і видатків суб’єктів державного сектора економіки.
Ключові слова. Кластерний аналіз, кластер, державний сектор економіки,
кластеризація, суб’єкти державного сектора, доходи і видатки державного сектора,
основні показники, методи.
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Farion A.
CLUSTER APPROACH FOR ANALYSIS AND PREDICTION OF
INCOME AND EXPENDITURE PUBLIC SECTOR UKRAINE
There were viewed the principles and methods of cluster analysis with goals to
forecast the revenues and expenditures of the public sector in Ukraine, was selected the exact
dimension of distress communications between objects cluster potential, measured in some
metric system. It was analyzed the necessity for using a cluster analysis method of research
and development to help economy with an adaption to the international standards. On the
bases of implemented research, were analyzed the results of cluster analysis of Ukrainian
regions according terms of income and expenditures of the public sector entities.
Key words. Cluster analysis, cluster, public sector, clustering, subjects of public
sector, revenues and expenditures of the public sector, key indicators and methods.

Фарион А.И.
КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ АНАЛИЗА И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Рассмотрены принципы и методы кластерного анализа с целью
прогнозирования доходов и расходов государственного сектора экономики Украины,
выбрано точное измерение тесноты связи между объектами потенциального кластера,
измеренное в определенной метрической системе. Проанализированы необходимость
применения кластерного метода исследования и развития с целью адаптации
экономики к мировым стандартам. На основе проведенных исследований,
проанализированы результаты кластерного анализа областей Украины по уровню
доходов и расходов субъектов государственного сектора экономики.
Ключевые слова. Кластерный анализ, кластер, государственный сектор
экономики, кластеризация, субъекты государственного сектора, доходы и расходы
государственного сектора, основные показатели, методы.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Сьогодні перед
Україною стоїть нелегке завдання вибору ефективного шляху
майбутнього розвитку з подолання кризи і впровадженню ефективних
методів сприяння соціально-економічному розвитку країни.
Прогнозування доходів і видатків суб’єктів державного сектора
економіки найчастіше здійснюється з використанням методів
математичної статистики. При цьому виникає потреба обробки великої
кількості показників, які характеризують стан об'єктів дослідження.
Виникає так звана проблема зниження розмірності признакового
простору для наступної класифікації об’єктів дослідження відповідно
до критеріїв, заданих умовою дослідження.
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На виконання Закону України ―Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України‖ і
Бюджетного кодексу України, з метою формування цілісної системи
прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку України, окремих галузей економіки та адміністративнотериторіальних одиниць, забезпечення складання проекту державного
бюджету на відповідний рік постановою Кабінету Міністрів України
від 26.04.2003 р. N 621 було затверджено Порядок розроблення
прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку та складання проекту державного бюджету. [1].
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Слід зауважити, що науковці ще недостатньо уваги
приділяють застосуванню методів кластерного аналізу для вирішення
конкретних практичних проблем, проте теоретичними проблемами
кластеризації економіки займались такі вчені як М. Портер, М.
Войнаренко, З. Варналій, М. Бойко, Л. Федулова, С. Соколенко, М.
Малий, Н. Мікули, В. Алькеми, В. Сергєєва, З. Герасимчук, Л.
Ковальської, О. Мороз, Л. Єреміна, Ю. Авдиш та інші. Аналіз останніх
досліджень і публікацій свідчить про відсутність широкого
використання кластерного аналізу для розвитку державного сектора
економіки України та прогнозування головних економічних
показників.
Цілі статті. Мета статті вивчити перспективу розвитку кластера
в Україні, створення умов і забезпечення прискореного розвитку
економіки України на основі впровадження кластерної системи
розвитку економіки, застосувати ієрархічний кластерний аналіз для
дослідження доходів і видатків суб’єктів державного сектора
економіки областей України.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Аналіз
особливостей функціонування суб’єктів державного сектора
економіки показав необхідність проведення групування регіонів за
рівнем доходів і видатків бюджетів.
Провести таку роботу можливо при використанні методів
багатомірного статистичного аналізу – найбільш діючого кількісного
інструменту дослідження економічних процесів, описуваних великою
кількістю характеристик.
Так, американський вчений Майкл Портер, фахівець в області
кластерів, дає наступне визначення: ―Кластери - це зосередження в
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географічному регіоні взаємозалежних підприємств та установ у
границях окремої області‖. Далі М. Портер доповнює визначення тим,
що кластери охоплюють значну кількість різного роду
підприємницьких структур, важливих для конкурентної боротьби, а
саме: постачальників спеціального оснащення, нових технологій,
послуг, інфраструктури, сировини, додаткових продуктів і т.п. Крім
того, ―...багато кластерів включають органи влади та інші установи –
такі, як університети, центри стандартизації, торговельні асоціації, які
забезпечують утворення, спеціалізоване перенавчання, інформацію,
дослідження та технічну підтримку‖ [3, c.26].
Розенфельд підкреслює, що кластери повинні мати активні
канали для бізнес-транзакцій, діалогу та комунікацій. ―Без активних
каналів, навіть критична маса відповідних фірм не є місцевим
виробництвом або соціальною системою і, таким чином, не
функціонує як кластер‖ [2, с. 258; 4]. Слово ―кластер‖ має багато
тлумачень в українській і російській мовах, але характерною ознакою
його сутності є об'єднання окремих елементів (складових часток) у
єдине ціле для виконання певної функції, або реалізації певної мети.
Головне призначення кластерного аналізу – розбивка множини
досліджуваних об'єктів і ознак на однорідні у відповідному розумінні
групи або кластери. Це означає, що вирішується завдання класифікації
даних і виявлення відповідної структури в ній. Методи кластерного
аналізу можна застосовувати у різних випадках, навіть у тих, коли
мова йде про просте угруповання, і якому усе зводиться до створення
груп за кількістю подібністі.
Необхідність розвитку методів кластерного аналізу і їх
використання продиктована насамперед тим, що вони допомагають
побудувати науково обґрунтовані класифікації, виявити внутрішні
зв'язки між одиницями сукупності, що спостерігаються. Крім того,
методи кластерного аналізу можуть використовуватися з метою
стиснення інформації, що є важливим чинником в умовах постійного
збільшення й ускладнення потоків статистичних даних.
Саме тому велике значення цей тип статистичного аналізу має
під час аналізу економічної діяльності різних груп підприємств,
економічних регіонів, різних країн. Слід відмітити, що останнім часом
кластерному аналізу приділяється значна увага вітчизняних і
зарубіжних фахівців різних наукових напрямів.
Одна з причин полягає в тому, що сучасна наука все сильніше
опирається у своєму розвитку на класифікацію. Більше того, цей
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процес поглиблюється зі зростанням спеціалізації знань, яка, у свою
чергу, базується в основному на об’єктивній класифікації. Ще одна
причина пов’язана із супровідним поглибленням спеціалізованих
знань, зростанням кількості враховуваних змінних під час аналізу тих
чи інших об’єктів.
Потреба в об’єктивному розділені різних економічних об’єктів
на групи існує постійно, адже саме така класифікація дозволяє потім
знайти методи ефективного управління цими об’єктами.
Методи кластерного аналізу дозволяють вирішувати наступні
задачі:
проведення класифікації об’єктів з урахуванням ознак, що
відображають сутність, природу об’єктів;
перевірка висунутих припущень про наявність деякої
структури в досліджуваній сукупності об’єктів, тобто пошук існуючої
структури;
побудова нових класифікацій для явищ, які вивчені мало,
коли необхідно встановити наявність зв’язків всередині сукупності і
спробувати привнести в неї структуру.
Кластерний аналіз має певні недоліки та обмеження. Зокрема,
склад і кількість кластерів залежить від обраних критеріїв розбивки.
При приведенні вихідного масиву даних до більше компактного виду
можуть виникати певні перекручування, а також можуть бути втрачені
індивідуальні риси окремих об'єктів за рахунок заміни їх
характеристиками узагальнених значень параметрів кластера. При
проведенні класифікації об'єктів ігнорується дуже часто можливість
відсутності в розглянутій сукупності яких-небудь значень кластерів.
У кластерному аналізі вважається, що:
1) обрані характеристики допускають у принципі бажану
розбивку на кластери;
2) одиниці виміру (масштаб) обрані правильно.
Критерій якості кластеризації тією чи іншою мірою відображає
наступні неформальні вимоги:
1) усередині груп об'єкти повинні бути тісно зв'язані між
собою;
2) об'єкти різних груп повинні бути далекими один від іншого;
3) за інших рівних умов розподіл об'єктів за групами повинен
бути рівномірним.
Вузловим моментом у кластерному аналізі вважається вибір
метрики (або міри близькості об'єктів), від якого вирішальним чином
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залежить остаточний варіант розбивки об'єктів на групи при заданому
алгоритмі розбивки. У кожній конкретній задачі цей вибір
проводиться по-своєму, з урахуванням головної мети дослідження,
фізичної і статистичної природи використовуваної інформації і т.п.
Важливу роль відіграє вибір масштабу. Як правило, дані
нормалізують відніманням середнього і діленням на стандартне
відхилення, так що дисперсія виявляється рівній одиниці.
Задача кластерного аналізу полягає у тому, щоб на підставі
даних множини Х, розбити множину об'єктів G на m (m – ціле)
кластерів (підмножин) G1, G2, …, Gm, так, щоб кожний об'єкт Gj
належав одній і тільки одній підмножині розбивки і щоб об'єкти, що
належать одному кластеру, були подібними, у той час, як об'єкти, що
належать різним кластерам були різнорідними. Рішенням задачі
кластерного аналізу є розбивки, що задовольняють деякому критерію
оптимальності. Цей критерій може представляти собою деякий
функціонал, що виражає рівні бажаності різних розбивок і угруповань,
що називають цільовою функцією. Наприклад, як цільова функція
може бути взята внутрішньогрупова сума квадратів відхилення:
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(x j

j 1
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2

n
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n

2
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j 1

де xj – виміри j-го об'єкта.
Для рішення задачі кластерного аналізу необхідно визначити
поняття подібності і різнорідності.
Очевидно, що об'єкти і-ий і j-ий попадали б в один кластер, коли
відстань (віддаленість) між точками Хі і Хj була б досить маленькою і
попадали б у різні кластери, коли ця відстань була б досить великою.
Таким чином, попадання в один або різні кластери об'єктів
визначається поняттям відстані між Хі і Хj з Ер, де Ер – р-мірний
евклідовий простір. Додатня функція d (Хі, Хj) називається функцією
відстані (метрикою), якщо:
1) d (Хi , Хj) 0, для всіх Хі і Хj з Ер
2) d (Хi, Хj) = 0, тоді й тільки тоді, коли Хі = Хj
3) d (Хi, Хj) = d(Хj, Хі)
4) d (Хi, Хj) (d (Хi, Хk) + d (Хk, Хj), де Хj; Хi і Хk – будь-які три
вектори з Ер.
Значення d(Хi, Хj) для Хi і Хj називається відстанню між Хi і Хj і
еквівалентно відстані між Gi і Gj відповідно до вибраних
характеристикам (F1, F2, F3, ..., Fр).
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Поняттям, протилежним відстані, є поняття подібності між
об’єктами Gі і Gj. Позитивна функція S(Хі; Хj) = Sіj називається мірою
подібності, якщо :
1) 0 S(Хi, Хj) 1 для Хі Хj
2) S(Хi , Хi) = 1
3) S(Хi , Хj) = S(Хj , Хі)
Пари значень мір подібності можна об'єднати в матрицю
подібності:
1 s12 ... s1n

S

s21 1
... s2 n
sn1 sn 2 ...
1
Величину Sij називають коефіцієнтом подібності.
Загальним для всіх досліджень, що використовують метод КА, є
п’ять основних кроків:
відбір вибірки для кластеризації;
визначення множини ознак, за якими будуть оцінюватися
об'єкти у вибірці;
обчислення значень тієї або іншої міри подібності між
об'єктами;
застосування методу КА для створення груп вихідних даних;
перевірка вірогідності результатів кластерного рішення.
Кожний з перерахованих кроків відіграє істотну роль при
використанні кластерного аналізу в прикладному аналізі даних. При
цьому 1, 2 і 5 кроки цілком залежать від розв'язуваного завдання і
повинні визначатися дослідником. Кроки 3 і 4 виконуються
програмою кластерного аналізу.
Існують наступні групи методів кластерного аналізу:
1) ієрархічні методи;
2) ітеративні методи;
3) факторні методи;
4) методи згущень;
5) методи, що використовують теорію графів.
Неієрархічні методи виявляють більш високу стійкість до шумів
і викидів, некоректному вибору метрики, включенню незначущих
змінних у набір, який бере участь у кластеризації. Недоліки таких
методів полягають в тому, що необхідно заздалегідь визначити
кількість кластерів, кількість ітерацій або правило зупинки, а також
деякі інші параметри кластеризації.
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Ієрархічні методи, на відміну від неієрархічних, будують повне
дерево вкладених кластерів.
Результати кластерного аналізу можуть бути представлені:
1) матрицею близькості (подібності);
2) таблицею кроків агломерації;
3) таблицею приналежності до кластера;
4) деревоподібною діаграмою (дендрограмою).
Дуже важливим питанням при поводженні кластерного аналізу є
проблема вибору оптимального числа кластерів. Досить часто
критерієм об'єднання (числа кластерів) стає зміна відповідної функції
[13]. Оптимальним вважається число кластерів рівне різниці кількості
спостережень і кількості кроків, після яких коефіцієнт збільшується
стрибкоподібно.
Використання кластерного аналізу зумовлено в даному випадку
тим, що показники доходів і видатків суб’єктів державного сектора
економіки України формуються на базі показників доходів і видатків
суб’єктів державного сектора економіки областей України, ступінь
доходів і видатків не однорідна в розрізі регіонів з їх територіальними,
економічними, соціальними і природноресурсними розходженнями.
Для подальшого прогнозування виникає необхідність формування
груп областей України із однаковими рівнями показників доходів і
видатків суб’єктів державного сектора економіки з ряду наступних
причин:
1) відсутність повних статистичних даних за всіма змінними;
2) різке ускладнення обчислювальних процедур при введенні в
модель великого числа змінних;
3) оптимальне використання методів регресійного аналізу
вимагає перевищення числа спостережуваних значень над числом
змінних не менш, ніж в 6-8 разів;
4) прагнення до використання в моделі статистично незалежних
змінних та ін.
Розрахунки виконані в табличному процесорі Microsoft Excel
2007, що входить до складу Microsoft Office 2007. Широкий набір
функцій даного програмного інструментарію дозволяє швидко і
ефективно проводити економічні розрахунки різної складності з
різними наборами вхідних даних.
В якості групувальних ознак використані показники доходів і
видатків суб’єктів державного сектора економіки (табл. 1).
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Таблиця 1
Інформація за доходами і видатками державного бюджету,
станом на 4 січня 2011 року, (грн)
Доходи
Назва області

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Видатки
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Автономна
Республіка Крим
Вінницька

1905518065.21

163535233.38

5280140651

778671971

1694085978.33

77149682.60

4437669800

359325441

Волинська

1046598547.24

64495759.56

3062223895

189643006

Дніпропетровська

9582482188.13

578475357.57

6721321604

863574710

Донецька

2386133465.94

514442015.31

8443271255

952171949

Житомирська

1306523170.10

55835514.94

3986850746

222883463

Закарпатська

1036405051.27

82887555.16

3543170688

198964083

Запорізька

3638793554.60

181498163.90

3808803306

490026433

Івано-Франківська

1637497885.42

169645604.35

367948986

319057962

Київська

5391969965.54

167379626.43

13929952564

7113558330

Кіровоградська

596597043.64

45398768.01

5590926502

319057962

Луганська

1379662423,74

1607747992.23

2805751131

638187104

Львівська

5437340159.25

581636092.51

4989093932

549232769

Миколаївська

2065257342.18

132118499.41

7367808362

748808344

Одеська

9051390884.73

787369530.41

3178306700

282001563

Полтавська

5549116012.17

1659245798.31

6 2 8 1 760311

1050053789

Рівненська

1019037322.70

56668198.91

3420385725

391153332

Сумська

209130252.52

151508970.88

3408683112

217076601

Тернопільська

696635387.92

46710309.05

1212846373

210512793

Харківська

10880060859.01 635798295.09

2903847948

295573276

Херсонська

672654382.85

54854159.44

2945481655

313022460

Хмельницька

1205429150.61

61116453.84

7295168872

1311009237

Черкаська

2531254309.34

104619051.48

3118531077

289898749

Чернівецька

714014250.58

45364909,89

3745715810

259865995

Чернігівська

3280748547.77

105418826.34

3249719491

283061654

м.Київ

64485422513.85 18653365982,68

2543853815

2171 5 1 3 5 4

м.Севастополь

625393728.51

3146762702

221919336

53524129.87
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Критерієм об’єднання є зміна відповідної функції, яка
використовується для розподілу об’єктів на кластери. В даному
випадку це квадрат евклідової відстані, визначений з використанням
стандартизованих значень:
ρ

4
(z ,z )
BE i ν



w (z
 i

z

ν

)2 ,

де wl – ―вага‖ показника; 0 w 1 .
Процесу угруповання відповідає послідовне мінімальне
зростання значення критерію. Наявність різкого стрибка можна
інтерпретувати як характеристику числа кластерів, що об'єктивно
існують у досліджуваній сукупності, тобто на кроці, де значення
коефіцієнта збільшується стрибкоподібно, процес об'єднання в нові
кластери необхідно зупинити, тому що в противному випадку були б
об'єднані кластери, що перебувають на відносно великій відстані один
від одного (рис. 1).

Рис. 1. Гістограма відстаней між поєднуваними кластерами
В даному випадку це стрибок з 0,424 до 0,746. Це означає, що
після 22-го кроку більше немає необхідності проводити наступні
об'єднання, а результат з п’ятьма кластерами є оптимальним.
Оптимальним вважається число кластерів рівне різниці кількості
спостережень (в даному випадку 27) і кількості кроків, після якого
коефіцієнт збільшується стрибкоподібно (в даному випадку 22).
Результати кластерного аналізу областей України за рівнем
доходів і видатків суб’єктів державного сектора економіки приведені в
(табл. 2).
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Таблиця 2

3 кластер

2 кластер

1 кластер

ғ кластера

Приналежність до кластера областей до кластерів

Доходи
загального
фонду, грн

Доходи
спеціального
фонду, грн

Витрати
загального
фонду, грн

Витрати
спеціального
фонду, грн

Автономна
республіка Крим

1905518065,21

163535233,38

5280140651,00

778671971,00

Донецька

2386133465,94

514442015,31

8443271255,00

952171949,00

Миколаївська

2065257342,18

132118499,41

7367808362,00

748808344,00

Хмельницька

1205429150,61

61116453,84

7295168872,00

1311009237,00

Київська

5391969965,54

167379626,43

13929952564,00 7113558330,00

Кіровоградська

596597043,64

45398768,01

5590926502,00

319057962,00

Середнє значення

2258484172,19

180665099,40

7984544701,00

1870546298,83

Сумська

209130252,52

151508970,88

3408683112,00

217076601,00

Волинська

1046598547,24

64495759,56

3062223895,00

189643006,00

Херсонська

672654382,85

54854159,44

2945481655,00

313022460,00

м. Севастополь

625393728,51

53524129,87

3146762702,00

221919336,00

Закарпатська

1036405051,27

82887555,16

3543170688,00

198964083,00

Рівненська

1019037322,70

56668198,91

3420385725,00

391153332,00

Чернівецька

714014250,58

45364909,89

3745715810,00

259865995,00

Чернігівська

3280748547,77

105418826,34

3249719491,00

283061654,00

Тернопільська

696635387,92

46710309,05

1212846373,00

210512793,00

Середнє значення

1033401941,26

73492535,46

3081665494,56

253913251,11

Луганська

1379662423,74

1607747992,23

2805751131,00

638187104,00

Вінницька

1694085978,33

77149682,60

4437669800,00

359325441,00

Житомирська

1306523170,10

55835514,94

3986850746,00

222883463,00

Запорізька

3638793554,60

181498163,90

3808803306,00

490026433,00

Назва області
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ғ кластера
4 кластер
5 кластер

Доходи
загального
фонду, грн

Доходи
спеціального
фонду, грн

Витрати
загального
фонду, грн

Витрати
спеціального
фонду, грн

Черкаська

3280748547,77

105418826,34

3249719491,00

283061654,00

Івано-Франківська

1637497885,42

169645604,35

367948986,00

319057962,00

Середнє значення

1551422064,84

195481409,26

3298226560,37

323444971,21

Львівська

5437340159,25

581636092,51

4989093932,00

549232769,00

Дніпропетровська

9582482188,13

578475357,57

6721321604,00

863574710,00

Полтавська

5549116012,17

1659245798,31

6281760311,00

1050053789,00

Середнє значення

6856312786,52

939785749,46

5997391949,00

820953756,00

Одеська

9051390884,73

787369530,41

3178306700,00

282001563,00

Харківська

10880060859,01

635798295,09

2903847948,00

295573276,00

м. Київ

64485422513,85 18653365982,68 2543853815,00

217151354,00

Середнє значення

28138958085,86 6692177936,06

264908731,00

Назва області

2875336154,33

Таким чином, ієрархічні методи кластерного аналізу дають
можливість структурувати області України за ступенем схожості
показників доходів і видатків суб’єктів державного сектора економіки
і виділити 5 кластерів. Достовірність розрахунків підтверджується
розбіжностями середніх значень характеристик показників для
кожного з виділених кластерів.
Висновки. Формування інноваційної моделі соціальноекономічного розвитку в Україні має відбуватися в тому числі і за
рахунок використання нових організаційних схем, до яких відносять
кластерні утворення. Для ідентифікації вже існуючих кластерних
утворень
використовують
кластерний
аналіз.
Застосування
кластерного аналізу дозволило суттєво спростити виявлення
внутрішніх взаємозв’язків факторів доходів і видатків суб’єктів
державного сектора економіки. Результати даного дослідження мають
прикладне значення для розробки стратегії розвитку державного
сектора економіки і при формуванні бюджетної політики.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Впровадження
МСФЗ викликає певні труднощі щодо аудиторського підтвердження
фінансової звітності, її компонентів, облікових політик та ін. У зв’язку
з чим виникає потреба розробки допоміжних методичних
рекомендацій щодо аудиторських висновків, які можуть слугувати
орієнтиром для аудиторів, залучених до підтвердження звітності у
період переходу на МСФЗ.
В умовах впровадження МСФЗ перед аудиторами постають
складні питання застосування МСА до фінансової звітності за МСФЗ,
що обумовлює актуальність дослідження. Цим підтверджується
зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними
завданням та невирішеними проблемами, котрим присвячується
означена стаття
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Сучасний стан аудиту породжує значну кількість
досліджень, спрямованих на підвищення його якості, удосконалення
аудиторських процедур, перспективи його розвитку [2, 3, 5, 6]. Проте
досліджень щодо підвищення якості аудиторських висновків в
контексті впровадження МСФЗ явно недостатньо, що зумовило вибір
теми даної статті.
Цілі статті. Мета статті полягає у науковому обґрунтуванні
практичних рекомендацій щодо формування аудиторських звітів за
результатами аудиту фінансової звітності за періоди, що передують
першій фінансовій звітності за МСФЗ.
Новизною статті є розроблені методичні рекомендації із
застосування окремих положень МСА при підготовці аудиторського
звіту щодо фінансової звітності за періоди, що передують першій
фінансовій звітності за МСФЗ, що має методологічне та практичне
значення.
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Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Перш за все,
слід визначитися з контрольними датами, тобто датою переходу і
першого застосування МСФЗ. Подальший розгляд поставлених питань
ґрунтуватиметься на тому, що датою переходу вибрано 01.01.2012 р.,
відповідно першою фінансовою звітністю за МСФЗ буде звітність за
2013 рік, першою звітною датою за МСФЗ є 31.12.2013 р. Якщо
вихідні умови відрізняються від наведених вище, всі коментарі слід
інтерпретувати, виходячи зі змінених контрольних дат.
Першорядним питанням при будь-якому аудиті є концептуальна
основа фінансової звітності. МСА чітко не визначають, що є
концептуальною основою складання фінансової звітності та
допускають, що на неї можуть впливати законодавчі вимоги і вимоги
регуляторів. Під концептуальною основою фінансової звітності
загального призначення МСА розуміють основу, що відповідає
загальним потребам широкого загалу користувачів. Такою
концептуальною основою фінансової звітності загального призначення
можуть бути П(С)БО, МСФЗ або стандарти окремих юрисдикцій
(країн). Концептуальна основа фінансової звітності спеціального
призначення – це така основа, яка відповідає інформаційним потребам
певного кола користувачів. Прийнятність концептуальної основи
спеціального призначення ґрунтується на інтересах визначеного кола
користувачів. Згідно п.Д2 МСА 800 концептуальна основа фінансової
звітності спеціального призначення може ґрунтуватися на
концептуальній
основі
фінансової
звітності,
встановленій
повноважною або визнаною організацією, що формує стандарти, або
законом чи нормативом, але не узгоджуватися з усіма вимогами цієї
концептуальної основи. Якщо розглядати МСФЗ як концептуальну
основу загального призначення, то окремі об’єктивні відхилення від
неї (наприклад, застосування МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ»,
незастосування МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» та ін.),
дозволяють розглядати виправдане обмежене використання МСФЗ
концептуальною основою фінансової звітності спеціального
призначення. Тому до всіх періодів і дат, що передують першій
фінансовій звітності за МСФЗ, доречно застосовувати саме
концептуальну основу фінансової звітності спеціального призначення,
а для першої фінансової звітності за МСФЗ - концептуальну основу
фінансової звітності загального призначення.
Головною особливістю фінансової звітності за рік, що передує
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першій фінансовій звітності за МСФЗ, – є відсутність порівняльної
інформації у динамічних формах звітності (тобто у всіх формах
звітності, крім Звіту про фінансовий стан).
Цілком природно, що аудит фінансової звітності за попередній
період найймовірніше проводився виходячи з того, що
концептуальною основою фінансової звітності були П(С)БО.
Відсутність порівняльної інформації, представленої у відповідності за
МСФЗ за попередні періоди, що є об’єктивним обмеженням МСФЗ 1
«Перше застосування МСФЗ», потребує врахування вимог МСА 510
«Перші завдання з аудиту — залишки на початок періоду» та МСА
710 «Порівняльна інформація — відповідні показники і порівняльна
фінансова звітність».
МСА 710 «Порівняльна інформація — відповідні показники і
порівняльна фінансова звітність» під порівняльною фінансовою
звітністю розуміє порівняльну інформацію, до складу якої входять
суми та інші розкриття інформації за попередній період для
порівняння з фінансовою звітністю поточного періоду. Рівень
інформації, що входить до складу цієї порівняльної фінансової
звітності, є зіставним із рівнем інформації у фінансовій звітності
поточного періоду (п.6 в)).
Згідно п.5 а) МСА 710 «Порівняльна інформація — відповідні
показники і порівняльна фінансова звітність» аудитор повинен
отримати достатні і прийнятні аудиторські докази щодо того, чи була
подана порівняльна інформація, яка включена до фінансової звітності,
в усіх суттєвих аспектах згідно з вимогами щодо порівняльної
інформації у застосовній концептуальній основі фінансової звітності.
Виконати цю вимогу аудитор не може з об’єктивних причин, оскільки
обмеження МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», що накладаються
на концептуальну основу фінансової звітності за рік, що передує
першій фінансовій звітності за МСФЗ, призводять до відсутності
порівняльної інформації (крім Звіту про фінансовий стан, який містить
порівняльну інформацію на дату переходу).
Стосовно Звіту про фінансовий стан аудитор повинен
розглянути питання, чи підтверджений вхідний Звіт про фінансовий
стан аудитором, чи ні.
Якщо вхідний Звіт про фінансовий стан не перевірений
аудитором, при проведенні аудиту Звіту про фінансовий стан у складі
повного комплекту фінансової звітності за рік, що передує першій
фінансовій звітності за МСФЗ, аудитор повинен виконати вимоги
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МСА 510 «Перші завдання з аудиту — залишки на початок періоду».
Для виконання вимог зазначеного МСА 510 аудитор має отримати
достатні та прийнятні аудиторські докази стосовно того, чи існують
викривлення залишків на початок періоду, які суттєво впливають на
фінансову звітність за рік, що передує першій фінансовій звітності за
МСФЗ.
Найбільш доречним МСА, який повинен застосувати аудитор, є
МСА 800 «Особливі міркування — аудити фінансової звітності,
складеної відповідно до концептуальних основ спеціального
призначення». Зазначений МСА повинен застосовуватися до повного
комплекту
фінансової
звітності,
складеної
відповідно
до
концептуальної основи спеціального призначення.
Метою аудитора при аудиті повного комплекту фінансової
звітності за рік, що передує першій фінансовій звітності за МСФЗ, є
належний розгляд особливих міркувань стосовно прийняття завдання,
його планування та здійснення, формування думки та аудиторського
звіту щодо фінансової звітності.
На вимогу МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» на дату
переходу складається вхідний Звіт про фінансовий стан, який стає
відправною точкою для застосування МСФЗ. Враховуючи, що вхідний
Звіт про фінансовий стан не є остаточним і він може змінюватися, і
остаточним він стане лише на дату першої фінансової звітності за
МСФЗ, можна стверджувати про наявність ознак невизначеності, що
вимагає певних допущень.
До числа основних допущень справедливо віднести допущення
щодо діючої редакції МСФЗ на 31.12.2013 р. (тобто на першу звітну
дату за МСФЗ), яку необхідно застосовувати як на дату переходу, так і
на дату початку першого звітного періоду за МСФЗ и на першу звітну
дату за МСФЗ. Як правило, прийняття МСФЗ має часовий лаг, який
дається між публікацією нового стандарту, його нової редакції або
поправок та ефективною датою, тобто датою обов’язкового
впровадження. В той же час, більшість змін дозволяється
впроваджувати достроково. Тому потенційно існує невизначеність
щодо застосовуваних версій МСФЗ на дату переходу і на першу звітну
дату за МСФЗ.
Суттєвим допущенням є прийнята облікова політика, яка на
вимогу МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» буде застосована на
першу звітну дату за МСФЗ, оскільки зазначеним стандартом
вимагається її ідентичність на дату переходу. Практика свідчить, що
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розроблена облікова політика на дату переходу протягом періоду
першого застосування МСФЗ проходить апробацію, оскільки в
окремих питаннях важко заздалегідь прорахувати вплив на фінансовий
результат, достовірність подання інформації, співставити витрати та
вигоди застосування певних політик. Тому потенційно існує
невизначеність щодо застосовуваних облікових політик на дату
переходу і на першу звітну дату за МСФЗ.
Складаний вхідний Звіт про фінансовий стан на 01.01.12 р. стає
відправною точкою для подальшого застосування МСФЗ. Але на
31.12.2012 р. він ще не стає остаточним, оскільки остаточним він стане
лише на дату першої фінансової звітності за МСФЗ. Крім того,
протягом 2012 року вхідний Звіт про фінансовий стан потенційно міг
зазнати змін, що повинно привернути увагу аудитора.
Оцінюючи ознаки невизначеності можна стверджувати, що вони
зберігаються і на кінець звітного періоду, що передує першій
фінансовій звітності за МСФЗ, тобто на 31.12.2012 р. Зазначені у
попередніх коментарях допущення, які зберігаються і на 31.12.2012 р.
стосуються діючої редакції МСФЗ на 31.12.2013 р. (тобто на першу
звітну дату за МСФЗ), яку необхідно застосовувати на кінець звітного
періоду, що передує першій фінансовій звітності за МСФЗ, тобто на
31.12.2012 р., а також прийнятої облікової політики, яка на вимогу
МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» буде застосована на першу
звітну дату за МСФЗ (31.12.2013 р.).
Це факт слід обов’язково враховувати при розкритті
концептуальної основи повного комплекту фінансової звітності за рік,
що передує першій фінансовій звітності за МСФЗ.
Національне законодавство стосовно проміжної фінансової
звітності та скороченої фінансової звітності (для суб’єктів малого
підприємництва), вступає в протиріччя з Міжнародними стандартами
бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що є орієнтиром
концептуальної основи загального призначення. Так, МСБУ 1
«Представлення фінансової звітності» та МСБУ 34 «Проміжна
фінансова звітність» не передбачають скорочений перелік звітів у
складі повного комплекту, а припускають лише скорочений обсяг
(змістовне наповнення) повного комплекту.
У зв’язку з цим, якщо підприємство протягом 2012 року у складі
квартальної звітності подавало лише Звіт про фінансовий стан та Звіт
про прибуток або збиток та інший сукупний прибуток, та окремі
Примітки до них, то це є невідповідністю МСФЗ. В той же час, перед
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аудитом повного комплекту фінансової звітності за 2012 рік не стоїть
завдання підтвердження відповідності МСФЗ. Тому, подання не в
повному обсязі проміжної фінансової звітності не може слугувати
обставинами, що призводять до модифікації аудиторської думки щодо
річного комплекту фінансової звітності.
Якщо підприємство за 2012 рік підготувало скорочений звіт
суб’єкта малого підприємництва, що не містить Звіту про зміни в
капіталі, Звіту про рух грошових коштів, відповідних Приміток, то це
є невідповідністю МСФЗ. В такий ситуації, по-перше, аудитор не може
застосувати МСА 800 «Особливі міркування — аудити фінансової
звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального
призначення», оскільки зазначений МСА повинен застосовуватися
лише до повного комплекту фінансової звітності, складеної відповідно
до концептуальної основи спеціального призначення, яким звіт
суб’єкта малого підприємництва не є.
Слід нагадати, що перед аудитом річної фінансової звітності за
2012 рік не стоїть завдання підтвердження відповідності МСФЗ. Тому,
подання суб’єктами малого підприємництва не в повному обсязі (з
точки зору МСФЗ) річної фінансової звітності за 2012 рік не може
слугувати обставинами, що призводять до модифікації аудиторської
думки щодо річного комплекту фінансової звітності. Аудитор повинен
застосувати МСА 805 «Особливі аспекти: аудит окремих фінансових
звітів, конкретних елементів, рахунків і статей фінансового звіту»,
чітко описати обмеження концептуальної основи, що надають їй
статус спеціального призначення, і висловити думку щодо дотримання
вимог цієї концептуальної основи.
Відповідно до п.6 а) МСА 210 «Узгодження умов завдання
аудиту» аудитор повинен визначитися відносно прийнятності
концептуальної
основи
фінансової
звітності.
Прийнятність
концептуальної основи у випадку аудиту повного комплекту
фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 р. буде
забезпечена, якщо її застосування дає змогу розкрити достатню
інформацію, а також вплив суттєвих подій і операцій на розкриту
інформацію, для її розуміння користувачами.
Приймаючи завдання з аудиту, відповідно до п. 13 МСА 210,
аудитори погоджуються (або не погоджуються) з застосованою
концептуальною основою складання повного комплекту фінансової
звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 р., яка враховує об'єктивні
обмеження, які можуть бути пояснені в достатній мірі, щоб не ввести
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користувачів в оману. А у висновку може міститися підтвердження
саме заявленій концептуальній основі складання звітності з
урахуванням об'єктивних обмежень і прийнятих допущень. Але це не
буде підтвердження відповідності МСФЗ.
При формуванні аудиторського звіту за результатами аудиту
повного комплекту фінансової звітності за рік, що закінчився
31.12.2012 р., слід звернути увагу на його адресата (ів). На вимогу
п.Д15 МСА 800 «Особливі міркування — аудити фінансової звітності,
складеної відповідно до концептуальних основ спеціального
призначення» такий висновок не адресується широкому загалу
користувачів, наприклад, акціонерам. Такий аудиторський висновок
зазвичай адресується Правлінню, Керівництву, Наглядовій Раді або
Аудиторському комітету, та без письмової згоди аудитора не повинен
публікуватися (оприлюднюватися).
На вимогу п.13 а) МСА 800 «Особливі міркування — аудити
фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ
спеціального призначення» аудиторський звіт за результатами аудиту
повного комплекту фінансової звітності за рік, що закінчився
31.12.2012 р., повинен визначати мету, з якою складається цей Звіт, та
в разі потреби його користувачів вказувати на примітку до цього Звіту,
що містить цю інформацію.
Якщо концептуальна основа спеціального призначення є такою з
причин неузгодженості з усіма вимогами концептуальної основи
загального призначення, то така концептуальна основа спеціального
призначення не може бути концептуальною основою достовірного
подання навіть у тому разі, якщо концептуальна основа фінансової
звітності, на якій вона ґрунтується, є концептуальною основою
достовірного подання. Відповідно, використання МСФЗ в якості
концептуальної основи із зазначеними вище обмеженнями, є
концептуальною основою дотримання вимог. Даний факт вимагає
формулювати думку аудитора в контексті «складений в усіх суттєвих
аспектах», а не «достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах». У
разі, якщо фінансова звітність складена відповідно до концептуальної
основи достовірного подання, то пояснення щодо відповідальності
управлінського персоналу за фінансову звітність в аудиторському звіті
повинно містити посилання на складання та достовірне подання цієї
фінансової звітності або складання фінансової звітності, яка надає
достовірну та справедливу інформацію залежно від обставин.
Відповідно, якщо мова йде про концептуальну основу дотримання
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вимог опис відповідальності управлінського персоналу за фінансову
звітність в аудиторському звіті повинен містити посилання лише на
складання цієї фінансової звітності, тобто не вказувати на
відповідальність за достовірне подання.
На вимогу п.14 МСА 800 «Особливі міркування — аудити
фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ
спеціального призначення» обов’язковим елементом аудиторського
звіту щодо повного комплекту фінансової звітності за рік, що
закінчився 31.12.2012 р., який складений з використанням
концептуальної основи спеціального призначення, є параграф
«Питання, що впливають на нашу думку», який привертає особливу
увагу користувачів, що повний комплект фінансової звітності за рік,
що закінчився 31.12.2012 р., складений відповідно до концептуальної
основи спеціального призначення та внаслідок цього не може
використовуватися з іншою метою.
МСА 800 «Особливі міркування — аудити фінансової звітності,
складеної відповідно до концептуальних основ спеціального
призначення» не позбавляє чинності інших МСА, тому використання
пояснювальних параграфів ніяким чином не повинно змінюватися і
забезпечувати виконання вимог МСА 706 «Пояснювальні параграфи
та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» і МСА 710
«Порівняльна інформація — відповідні показники і порівняльна
фінансова звітність». Це можуть бути параграфи як до думки, так і
після, виходячи з їхнього впливу на думку аудитора.
До аудиторського звіту щодо повного комплекту фінансової
звітності за рік, що передує першій фінансовій звітності за МСФЗ,
доцільно включити параграф «Інші питання». На вимогу МСА 706
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті
незалежного аудитора» цей параграф повинен стосуватися питань, які
не подані або не розкриті у фінансовій звітності, проте, на думку
аудитора, є важливим для розуміння користувачами проведеного
аудиту, відповідальності аудитора та аудиторського звіту. Цей
параграф зазвичай розміщують після пояснювального параграфу,
тобто викладена в ньому інформація не створює обставини, що могли
б привести до модифікації аудиторської думки. У контексті, де
розглядається параграф «Інші питання» може містити інформацію
стосовно обмежень щодо надання або використання аудиторського
звіту, причин змін до раніше оприлюдненої фінансової звітності та
попереднього аудиторського звіту, наданого аудитором, посилання на
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звіт попереднього аудитора щодо відповідних показників, посилання
на те, що відповідні показники не були перевірені аудитором, суттєвих
причин для висловлення іншої думки, ніж та, що була висловлена
щодо фінансової звітності за попередній період, при наданні звітів
щодо фінансової звітності за попередній період у зв’язку з аудитом
поточного періоду, перевірок попередніми аудиторами або їх
відсутності.
У разі, якщо аудитор доходить висновку про необхідність
модифікації аудиторської думки щодо фінансової звітності за рік, що
передує першій фінансовій звітності за МСФЗ, він повинен
дотримуватися вимог МСА 705 «Модифікації думки у звіті
незалежного аудитора».
Висновки. Запропоновані методичні рекомендації можуть бути
використані у практичній діяльності аудиторів, залучених до процесу
підтвердження фінансової звітності за періоди, що передують першій
фінансовій звітності за МСФЗ.
Подальші дослідження доцільно спрямовувати у напрямку
розробки методичних рекомендацій щодо формування аудиторської
думки та звіту за результатами аудиту першої фінансової звітності за
МСФЗ.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим
науковим
та
практичним
завданням.
Конкурентоспроможність є одним з основних понять, яке активно
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використовується в теорії та практиці економічного аналізу, виступає
багатоаспектним поняттям, що в перекладі з латинської мови означає
суперництво, боротьбу за досягнення найкращих результатів.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. На сьогодні науковцями розроблено ряд підходів щодо
формування та реалізації регіональної політики підвищення
конкурентоспроможності регіонів держави. Вагомий внесок у
розвиток даної проблематики внесли такі науковці як Г.Азоєв,
Л.Антонюк, В.Безугла, П.Бєлєнький, Я.Жаліло, Б.Кваснюк, М.Портер,
А.Юданов,Ф.Фатхутдінов, О.Шнипко та ряд інших.
Італійський дослідник І.Бегг також вважає, що індикаторами
конкурентоспроможності регіону є продуктивність та зайнятість, а
якість життя місцевого населення - її неодмінною характеристикою
[5]. Основними факторами регіональної конкурентоспроможності, за
Беггом, виступають зміни у співвідношенні секторів економічної
діяльності та «макровплив» на регіон, характеристики локальних
компаній, бізнес-середовище та здатність до інновацій. Результати
своїх досліджень І.Бегг узагальнює у вигляді «лабіринту» регіональної
конкурентоспроможності (рис.1).
Однак,
незважаючи
на
вагоме
значення
фактора
продуктивності праці, при розробці локальних конкурентних стратегій
необхідно також враховувати інституціональну та ринкову структуру
регіону. Так, професор Р.Мартін стверджує, що «регіональна
конкурентоспроможність – це здатність регіональної економічної
системи оптимізувати локальні ресурси для того, щоб успішно
конкурувати на національному та міжнародному ринках та адекватно
й оперативно реагувати на зміни, що відбуваються на цих ринках» [2,
с.2-3].
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На основі
вищесказаного можна зробити висновок, що міжнародна
конкурентоспроможність регіону – це здатність регіону в умовах
зовнішньої конкуренції на основі ефективного використання
традиційних та створення унікальних ресурсів локального розвитку
стимулювати підвищення продуктивності виробництва та рівня життя
місцевого населення у довгостроковій перспективі. Так, Законом
України «Про альтернативні джерела енергії» [6] визначаються
основні засади (принципи) державної політики у сфері альтернативних
джерел енергії, до яких відносяться наступні:
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- принцип нарощування обсягів виробництва та споживання
енергії, виробленої з альтернативних джерел, з метою економного
витрачання традиційних паливно-енергетичних ресурсів та зменшення
залежності України від їх імпорту шляхом реструктуризації
виробництва і раціонального споживання енергії за рахунок
збільшення частки енергії, виробленої з альтернативних джерел.
Згідно з положеннями Енергетичної стратегії, частка альтернативних
джерел енергії в загальному паливно-енергетичному балансі має
зрости до 19 % у 2030 році [7].
Стандарти та рівень життя населення

Рівень зайнятості

Продуктивність

Конкурентоспроможність
регіону

Секторальні
тенденції та
макровплив

Характеристики
компаній

Бізнессередовище

Здатність до
інновацій та
навчання

Рис.1 «Лабіринт» конкурентоспроможності регіону [5,с.15]
Що стосується України, використання альтернативних джерел
енергії є важливим як в національному, так і міжнародному масштабі з точки зору реакції на глобальні кліматичні зміни та покращення
енергетичної безпеки в Європі.
- принцип додержання екологічної безпеки за рахунок
зменшення негативного впливу на стан довкілля при створенні та
експлуатації об’єктів альтернативної енергетики, також при передачі,
транспортуванні, постачанні, зберіганні та споживанні енергії,
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виробленої з альтернативних джерел;
- принцип додержання безпеки технологічних процесів з метою
охорони здоров’я людини на об’єктах альтернативної енергетики на
всіх етапах виробництва, а також при передачі, транспортуванні,
постачанні, зберіганні та споживанні енергії, виробленої з
альтернативних джерел.
принцип
науково-технічного
забезпечення
розвитку
альтернативної енергетики, популяризації та впровадження науковотехнічних досягнень у цій сфері, підготовка відповідних фахівців у
вищих та середніх навчальних закладах;
- принцип додержання законодавства всіма суб’єктами відносин,
пов’язаних з виробництвом, збереженням, транспортуванням,
постачанням, передачею і споживанням енергії, виробленої з
альтернативних джерел, що відображає принцип законності у сфері
альтернативної енергетики;
- принцип додержання умов раціонального споживання та
економії енергії, виробленої з альтернативних джерел, що передбачає
провадження
енергоефективної
політики
та
політики
енергозбереження при експлуатації об’єктів альтернативної
енергетики;
- принцип залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, а
також підтримка підприємництва у сфері альтернативних джерел
енергії, в тому числі шляхом розробки і здійснення загальнодержавних
і місцевих програм розвитку альтернативної енергетики.
Безперечно, управління у сфері альтернативних джерел енергії,
як і управління у будь-якій іншій сфері суспільного життя, повинно
здійснюватись на основі загальних принципів:
демократизму,
застосування
якого
в
управлінні
альтернативною енергетикою означає, що розвиток цієї сфери
енергетики є проявом задоволенням інтересів усіх чи більшості
громадян. По суті, органи держави лише втілюють в життя ту
енергетичну політику, яка схвалюється народними масами;
- гласності, яка забезпечує вільний доступ громадян до
інформації про діяльність органів державного управління у сфері
альтернативної енергетики. Проявами цього принципу є відкритість і
прозорість діяльності державних органів (посадових осіб) у здійсненні
їх повноважень, суттєва роль засобів масової інформації в
оприлюдненні державних управлінських рішень тощо;
- принцип участі громадян у державному управлінні у сфері
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альтернативної енергетики гарантує закріплену Конституцією
можливість громадян брати участь в управлінні державними справами,
а також рівне право на державну службу чи службу в органах
місцевого самоврядування;
- принцип відповідальності держави перед людиною за свою
діяльність у сфері альтернативної енергетики зводиться до
необхідності оприлюднення результатів роботи органів управління у
сфері виробництва.
Освоєння нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії (НВДЕ)
слід розглядати як важливий фактор підвищення рівня енергетичної
безпеки та зниження антропогенного впливу енергетики на довкілля.
Масштабне використання потенціалу НВДЕ в Україні має не тільки
внутрішнє, а й значне міжнародне значення як вагомий чинник
протидії глобальним змінам клімату планети, покращення загального
стану енергетичної безпеки Європи. Тому шляхи та напрями
стратегічного розвитку НВДЕ в країні повинні сприяти солідарним
зусиллям Європейської спільноти у галузі енергетики та відповідати
основним принципам Зеленої книги «Європейська стратегія сталої,
конкурентоздатної та безпечної енергетики» (Брюссель, 8.3.2006. COM
(2006) 105).
В Україні частка відновлюваних джерел енергії у власному
енергопостачанні є незначною, але Енергетична стратегія до 2030 р.
прогнозує, що вона зростатиме. Найбільш поширене використання
джерел відновлюваної енергії в гідроенергетиці та в опалювальних
котельнях, що працюють на біомасі. В Україні розроблено технології
відновлюваної енергії, але їхня якість та надійність потребують
удосконалення.
Основними проблемами, що перешкоджають збільшенню
використання
відновлюваних
джерел
енергії
є
цінова
конкурентоспроможність і фінансування технологій та проектів.
Існуючі субсидії для традиційних джерел енергії та інші викривлення
ринкових механізмів збільшують ці проблеми. В Україні
запроваджено низку стимулів для розширення виробництва та
використання відновлюваних джерел енергії, але більша їх частина ще
має бути впроваджена.
На рисунку 2 зображено місце альтернативних джерел енергії у
підвищенні конкурентоспроможності регіонів України. З рисунку 2
видно, що саме альтернативні джерела енергії дадуть змогу не тільки
зменшити вартість електроенергії, покращити екологічну ситуацію,
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але й підвищити конкурентоспроможність регіонів України.
Технічно досяжний річний енергетичний потенціал НВДЕ
України в перерахунку на умовне паливо становить біля 79 млн т у.п.
Економічно досяжний потенціал цих джерел за базовим сценарієм
складає 57,7 млн т у.п., в тому числі відновлювальних природних
джерел енергії - 35,5 млн т у.п., позабалансових (нетрадиційних) - 22,2
млн т у.п.

Рисунок 2. Місце альтернативних джерел енергії у підвищенні
конкурентоспроможності регіонів України
Складено автором на основі 12,13 джерел
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На даний час цей потенціал використовується недостатньо.
Частка НВДЕ в енергетичному балансі країни становить 7,2% (6,4% позабалансові джерела енергії; 0,8% - відновлювальні джерела
енергії).
В Україні використовується в основному біомаса, що пропонує
цікаві можливості для українського сільського та лісового
господарства; інші технології відновлюваної енергії перебувають на
стадії науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт
(НДДКР), і їхня частка у структурі постачання енергії є незначною.
Біоенергія є, напевно, найбільш перспективним відновлюваним
джерелом енергії в Україні. У 2012 р. використання деревини, відходів
деревообробки та відходів сільського господарства (солома, стебла і
початки кукурудзи, стебла та шкаралупа соняшника) для виробництва
енергії становило еквівалент 8,1 TВт·год/рік (Гелетуха та ін., 2005).
Більша частина існуючих установок для біомаси призначені для
виробництва теплоенергії. Розглядаються додаткові проекти для
біогазової енергогенерації, а також для спалювання соломи та
деревини для комбінованого виробництва теплової та електричної
енергії (когенерації). Виробництво теплоенергії, скоріше за все,
залишиться ключовим для використання біомаси. Україна має різні
джерела біомаси, в тому числі відходи сільського господарства,
цільове виробництво енергетичних сільськогосподарських культур.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Porter M., Ketels C.H.M. UK Competitiveness: Moving to the Next Stage. –DTI
Economics Paper 3. – London: Department of Trade and Industry. – 2003.
A Study on the Factors of Regional Competitiveness. A draft final report for The
European Comission Directorate-General Regional Policy.
Camagni R. On the concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading? –
Urban Studies. – Vol.39. – No13. – 2002. – p.2395-2411.
Cellini R, Soci A. Pop competitiveness. – Banca Nazionale del Lavoro. – Quarterly
Review. – LV 220. – p.71-101.
Begg I. Cities and competitiveness. – Urban Studies. – Vol.36. – 1999. – p.795-809
Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 р. No 555-IV //
Відомості Верховної Ради України. — 2003. — No 24. — Ст.155
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення енергетичної
стратегії України на період до 2030 року» від 15.03.2006 р. No145-р.
[Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=145%E0-2006-%F0.

523

8.

9.
10.

11.
12.

13.

Ярош Антоній. Конкурентоспроможність регіонів та еволюція регіональної
політики Європейського союзу / А. Ярош // Регіональна економіка : Науково практичний журнал . – 01/2004 . – N1 . – С.188-193 .
Управление внешнеэкономической деятельностью: Учеб. пособие / Под общ. ред.
А. И. Кредисова. — К.: Феникс, 1996. — 420 с.
Ермолов М.О. Чем отличается конкурентоспособность фирмы от
конкурентоспособности товара/ М.О.Ермолов// Как продать ваш товар на рынке:
Справочник.- М.: Мысль,1990.-С. 228-241.
Хруцький В.Є. Сучасний маркетинг / Хруцький В.Є., Корнєєва І.В.,
Автухова Е.Э. – М.: «Фінанси і статистика», 2004. – 461 c.
Бабієв Г.М., Дероган Д.В., Щокін А.Р. Перспективи впровадження нетрадиційних
та відновлюваних джерел енергії в Україні. // ЕЛЕКТРИЧНИЙ Журнал,Запоріжжя: ВАТ "Гамма",1998 ғ1, - С.63-64.
Дероган Д.В., Щокін А.Р. Перспективи використання енергії та палива в Україні з
нетрадиційних та відновлюваних джерел.//Бюл. "Новітні технології в сфері
нетрадиційних
і
відновлюваних
джерел
енергії",
Київ:
АТ
"Укренергозбереження",1999.- ғ2, - С.30-38.

УДК 330.341.1
Шаперенков А.В. , к.е.н., заступник голови правління
ПАТ «ВіЕйБі Банк»
ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ УЧАСТІ БАНКІВ У РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
У статті висвітлено систематизовануу проблематику участі банків у грошовому
забезпеченні інноваційного потенціалу в Україні та запропоновано шляхи її
мінімізації.
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MAIN OBSTACLES BANK'S PARTICIPATION IN THE
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL UKRAINE
In the article it is reflected systematized проблематика of participation of banks in
the cash cover of innovative potential in Ukraine and the ways of its minimization are
offered.
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Шаперенков А.В.
ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ УЧАСТИЯ БАНКОВ В
РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНЫ
В статье отражено систематизированную проблематику участия банков в
денежном обеспечении инновационного потенциала в Украине и предложены пути ее
минимизации.
Ключевые слова: банк, деньги, инновация, потенциал.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Система
формування та розвитку інноваційного потенціалу в Україні потребує
організації ефективного перетікання грошових ресурсів у більш
перспективні і стратегічно вигідні види економічної діяльності.
Потенційно найбільш вагомими учасниками цих процесів є банківські
установи [1].. Але посилення активізації участі банківських установ у
грошовому забезпеченні інноваційного потенціалу в Україні
наштовхується на вагомі перешкоди, що формуються на всіх рівнях
суспільно-економічного відтворення. Саме тому, на сучасному етапі
особливої актуальності набувають питання оцінки цих перешкод та
розробки заходів щодо їх мінімізації.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблематиці висвітлення грошового
забезпечення інноваційного потенціалу присвячені наукові праці
багатьох зарубіжних та вітчизняних учених. Так, базові теоретикометодологічні основи інноваційного потенціалу були закладені ще в
працях класиків економічної науки: В. Петті, А. Сміта, Д. Рикардо,
Ф. Кене, К. Маркса в контексті дослідження систем суспільного
відтворення. В наукових працях сучасних вчених - І.Балабанова,
П. Бубенко, В. Верби, В.Головатюка, М. Данько, Л.Мартюшева,
Н. Мови, І. Новікова, К. Прядкіна, В.Соловйова, Л.Федулової та інших
представлені розробки щодо оцінки та управління інноваційним
розвитком суспільства на окремих рівнях суспільно-економічного
відтворення ринкового типу. Але, у зв`язку із особливостями
вітчизняного розвитку та сучасними кризовими подіями світового
рівня, що змінили конфігурацію багатьох усталених економічних
процесів, виникла потреба оцінити характер проблем участі банків у
грошовому забезпеченні інноваційного потенціалу в Україні. Це
дозволить створити базові контури подальшого розвитку
інноваційного потенціалу та активізувати вітчизняні інноваційні
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процеси.
Цілі статті. Метою дослідження є систематизація проблематики
участі банків у грошовому забезпеченні інноваційного потенціалу в
Україні та запропонувати шляхи її мінімізації.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Традиційно фактори
впливу на інноваційні процеси розглядаються з погляду можливості
управління (об’єктивні та суб’єктивні) та джерел виникнення
(ендогенні та екзогенні). Враховуючи результати попередніх
досліджень, що стоcуються сучасного стану розвитку інноваційного
потенціалу в Україні, на наш погляд, у системі факторів впливу на
процес грошового забезпечення інноваційного потенціалу доцільно
виокремити фактори, що найбільш негативно впливають на цей
процес, так звані перешкоди. Крім цього, оцінку перешкод грошового
забезпечення інноваційного потенціалу доцільно досліджувати з
позиції спрямованості цього впливу, зокрема на забезпечення
матеріально-речової та трудоресурсної складової інноваційного
потенціалу. Це обумовлено відсутністю єдиного комплексного підходу
як в дослідженнях інноваційного потенціалу за структурою взагалі, так
і в дослідженнях грошового забезпечення інноваційного потенціалу,
зокрема. У нашій країні проблема полягає у пріоритетності грошового
забезпечення лише матеріально-речової складової інвестиційного
потенціалу і майже повній відсутності грошового забезпечення
інституціональних умов для реалізації людської гуманітарноінтелектуальної складової. Цей підхід дозволить синтезувати
розрізнені теоретичні та практичні позиції щодо вироблення єдиної
політики у частині розвитку інноваційного потенціалу.
Процес активізації участі банківських установ у грошовому
забезпеченні інноваційного потенціалу в Україні наштовхується на
вагомі перешкоди, які мають системний характер і є наслідком
диспропорцій вітчизняної фінансово-економічної систем. За
результатами здійсненого анкетного опитування респондентів –
представників банків, найбільш вагомими перешкодами такого
гатунку на макроекономічному рівні виявилися: відсутність стабільної
політичної ситуації в країні, відсутність стратегії розвитку економіки
та недосконалість нормативно-правового забезпечення розвитку
інноваційного потенціалу (табл.1).
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3 рівень перешкод

2 рівень
1 рівень перешкод
перешкод

рівень

Таблиця 1
Основні перешкоди активізації участі банків у грошовому
забезпеченні інноваційного потенціалу України*
макроекономічний
рівень

галузевий
рівень

рівень банківських
установ

відсутність
стабільної
політичної ситуації
в країні

відсутність
ефективного
державнобанківського
партнерства в
сфері інновацій

відсутність
системи відбору
найбільш
перспективних
об`єктів
інноваційного
фінансування

відсутність стратегії
розвитку економіки

нерівномірний
територіальний
розподіл
банківського
капіталу

неадекватність
ресурсної бази
банків

недосконалість
нормативноправового
забезпечення
розвитку
інноваційного
потенціалу

проблеми
нормативноправового
регулювання
банківської
діяльності

високий рівень
ризику
довгострокових
інноваційних
проектів

Сучасний стан нормативно-правового регулювання грошового
забезпечення інноваційного потенціалу в Україні характеризується
відсутністю єдиних методологічних підходів, що враховували б
реально існуючі економічні і соціальні умови. Здебільшого
законодавчі акти визначають загальні, найбільш принципові
положення окремо речової і окремо трудоресурсної складової
інноваційного потенціалу та його грошового забезпечення. Ці
положення є неузгодженими між собою і, як наслідок, не
регламентують розвиток інноваційного потенціалу України в цілому.
Для налагодження в нашій державі інноваційної діяльності потрібно
як мінімум створити ефективні механізми реалізації вже наявної
законодавчої бази. При цьому, основними заходами можуть бути:
встановлення і закріплення на законодавчому рівні системи державноприватного партнерства в частині розвитку інноваційного потенціалу,
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створення законодавчої основи щодо залучення довгострокових
коштів домогосподарств у фінансово-кредитні інститути та їх
спрямування на потреби розвитку інноваційного потенціалу,
законодавче обгрунтування методичних засад проведення державних
експертиз як інноваційних проектів, так і проектів розвитку людини,
яка є рушійною силою розвитку інноваційного потенціалу тощо.
На рівні банківської системи найбільшою перешкодою
активізації участі банків у грошовому забезпеченні інноваційного
потенціалу є відсутність ефективного державно-банківського
партнерства у сфері інновацій [2]. Діяльність банків у сфері
грошового забезпечення інноваційного потенціалу є найбільш
ризиковою і проблемною для банків, а тому, враховуючи високу
суспільну потребу в розбудові саме інноваційного середовища, вона
потребує втручання держави в режимі партнерської участі. На наш
погляд, сучасна роль держави у формуванні інноваційного потенціалу
полягає у цілеспрямованих діях зі створення сприятливого
середовища, підтримці стимулів для інноваційної активності
економічних об’єктів, координації мотивації та усунення
інституціональних обмежень для діяльності усіх суб’єктів формування
інноваційного потенціалу. Все це можливо реалізувати за умови
формування саме партнерських відносин між державою і іншими
суб’єктами формування та розвитку інноваційного потенціалу.
Не менш проблемним у грошовому забезпеченні інноваційного
потенціалу в Україні є також нерівномірний розподіл банківського
капіталу по території країни та незначна кількість регіональних банків,
що обумовлює низький рівень реалізації державних пріоритетних
програм інноваційного розвитку. Актуальним залишається питання
створення і функціонування в Україні особливої установи – Банку
реконструкції і розвитку з особливим режимом інвестування
інноваційної сфери.
До основних перешкод участі банків у грошовому забезпеченні
інноваційного потенціалу України на рівні окремих банківських
установ за результатами здійсненого опитування належать: відсутність
інформації та системи відбору найбільш перспективних об`єктів
інноваційного фінансування, відсутність адекватних методик оцінки
банківських ризиків у фінансуванні інноваційного бізнесу, відсутність
у банків досвіду інвестування інноваційної діяльності та відсутність
достатньої за якісними і кількісними характеристиками ресурсної
бази.
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Слід зазначити, що високий ступінь ризику довгострокових
інноваційних проектів та відсутність адекватних методик оцінки
ризиків банківської діяльності у сфері грошового забезпечення
інноваційного бізнесу є проблемою не лише вітчизняних банків, а й
більшості банківських систем світу [3]. Вирішити проблему мінімізації
високих ризиків інноваційного кредитування, можливо завдяки участі
спеціалізованого державного банку на ринку довгострокових позик
(рефінансування
облігацій
підприємств,
що
здійснюють
реструктуризацію; надання власних прямих позик тощо). Державна
участь у процесах кредитування можлива також із застосуванням ряду
інших організаційно-економічних механізмів, насамперед створення
кредитних консорціумів, що дозволить кредитний ризик розподілити
між державними інституціями (наприклад, спеціально створеними для
цього фондами) тощо.
Висновки. Всі виявлені перешкоди активізації участі банків у
грошовому забезпеченні інноваційного потенціалу України пов`язані
між собою і формують мультикативний ефект впливу. Мінімізація та
усунення існуючої системи перешкод через активізацію участі банків
у грошовому забезпеченні інноваційного потенціалу дозволить
підвищити ефективність перетікання грошових ресурсів у інноваційні
види економічної діяльності в Україні.
1. Кредитні важелі стимулювання економічного розвитку : монографія /
О.В. Дзюблюк, Г. М. Забчук. – Тернопіль: Терно-граф, 2011. – 184 с.
2. Гриценко Л.Л. Місце банків у механізмі реалізації державно-приватного
партнерства. Проблеми і перспективи розвитку банк. сист. України Зб тез доповідей
14 Всеукр нпк ( 27-28 жовтня 2011).- У 2 т.: Суми ДВНЗ «УАБС НБУ» .- 2011. 172 с.
3. Васильєва Т.А. Ринок інноваційного інвестування в системі міжринкової взаємодії //
Наука і економіка. – 2008. – ғ2(10). – С. 7-12.
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CURRENT ISSUES OF ACCOUNTING EARNINGS OF THE
INTANGIBLE ASSETS
The article presents the methodological approaches to usage of intangible assets in
economic activity. Special attention is drawn to the basic features of accounting earnings of
the intangible assets transactions at enterprises under the conditions of market economy, that
allowing to improve registering intangible assets to achieve high financial and economic
indicators of enterprise activities.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
В статье представлены методологические подходы к использованию
нематериальных активов в хозяйственной деятельности. Исследованы характерные
особенности операций по поступленню нематериальных активов на предприятиях в
условиях рыночной экономики, которые позволяют усовершенствовать порядок учета
таких активов с целью достижения высоких показателей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
ринкових умовах, під впливом масштабних глобалізаційних процесів,
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пріоритет віддається інтелектуальним складовим виробничих ресурсів
в порівнянні з матеріальними. Серед рушійних факторів забезпечення
конкурентоспроможності виділяють новітні досягнення науки, сучасні
технології, але в першу чергу здатність накопичувати і розвивати
знання та їх ефективне впровадження в господарську діяльність.
Тобто, перехід до інтелектуальної економіки сприяв виходу на перше
місце знань та інформації в якості факторів визначення інноваційного
потенціалу підприємства. На сьогодні в Україні не так багато
підприємств в балансі яких нематеріальні активи переважають над
матеріальними. Однак ті конкурентні переваги, що надають ефективно
використані в господарському процесі нематеріальні активи
зумовлюють
тенденцію
зростання
інноваційно-орієнтованих
підприємств.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Такі представники сучасної економічної думки
як: Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Завгородній А.Г., Котенко Л.Н.,
Кужельний М.В., Кузьмін О.Є., Левицька О.О., Павлюк І.М.,
Сопко В.В., Ткаченко Н.М., та інші в своїх працях висвітлювали
особливості облікового процесу нематеріальних активів, зокрема,
детально розглядали процеси надходження та руху таких активів на
підприємстві. Однак, незважаючи на суттєві досягнення, дане питання
потребує подальшого детального дослідження.
Цілі статті. Мета статті полягає у дослідженні та аналізі
методології операцій з надходження нематеріальних активів в
бухгалтерському та податковому обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Жорсткість умов
конкурентної боротьби, як в межах країни, так і на міжнародній арені
ставлять нематеріальні активи обов’язковою умовою успішної
діяльності та прибутковості підприємства. Однак необхідно пам’ятати,
що специфічність природи таких активів здатна впливати шляхом
обмеження дії певних економічних законів. Так, ринок науковотехнічних
розробок
не
здатен
регулюватися
механізмом
ціноутворення, тобто закон попиту і пропозиції не спрацьовує. Це
можна пояснити тим, що виключні права на об’єкти інтелектуальної
власності дозволяють штучно завищувати ціни на технології, виводячи
при цьому ринок зі стану рівноваги. Отже, визначальним фактором,
що забезпечує лідируючі позиції беззаперечно визнається
інноваційний продукт.
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На сьогодні багато суб’єктів господарської діяльності
використовують нематеріальні активи в якості чинника успішної
боротьби на ринку товарів та послуг. Мінливі умови зовнішнього
середовища стимулюють підприємства, задля утримання своїх позицій
або з метою виходу на новий рівень, до пошуку нових форм
нематеріальних активів чи вдосконалення існуючих та розробку нових
шляхів ефективного їх застосування в фінансовій діяльності
підприємства. Саме тому, за наявності достатнього інтелектуального
потенціалу, підприємства здатне самостійно проводити розробки та
дослідження з метою створення нових об’єктів інтелектуальної
власності. Розглянемо даний процес детальніше.
На сучасному етапі економічного розвитку, все більше
підприємств приймають рішення щодо вкладання кошів в об’єкти
інтелектуальної власності, так як, лише інтелектуальні ресурси здатні
забезпечити підприємство необхідним рівнем конкурентоздатності на
ринку аналогічних продуктів. В процесі господарської діяльності
підприємство в змозі передавати права на такі об’єкти будь-яким
фізичним та юридичним особам. Всі процеси, господарські операції,
що здійснюються на підприємстві обов’язково відображаються на
рахунках бухгалтерського обліку. Виходячи зі специфіки природи
нематеріальних активів, облік їх надходження та руху має свої
особливості та регулюється Планом рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від
30.11.99 ғ 291, у редакції наказу Міністерства фінансів України від
09.12.2011 ғ 1591, зі змінами і доповненнями та Інструкцією про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від
30.11.99 ғ 291, зі змінами та доповненнями [5, 8]. Особливості
відображення нематеріальних активів на рахунках бухгалтерського
обліку залежать від шляхів надходження таких активів на
підприємство (рис.1).
Відповідно до діючого законодавства, а саме ст.10 П(С)БО 8
нематеріальні активи при їх надходженні варто відображати за
первісною вартістю, причому в залежності від способу надходження
змінюється і підхід до визначення первісної вартості, про що йшлося в
пункті 1.3 [11].
Особливістю обліку нематеріальних активів, що отримані на
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безоплатній основі, виступає те, що вони оцінюються, виходячи з
первісної вартості, яка в свою чергу дорівнює справедливій вартості.
Законність такої операції підтверджується документами, серед яких
виділяють:
акт приймання-передачі;
договір дарування (у разі необхідності);
перелік об’єктів нематеріальних активів, що підлягають
передачі;
копії інвентарних карток обліку таких об’єктів інтелектуальної
власності у складі нематеріальних активів (НА-2);
документи, що підтверджують існування нематеріальних
активів (це може бути технічна документація, патенти, свідоцтва); звіт
про незалежну оцінку (в разі необхідності).
В податковому обліку, відповідно до пп. 135.5.4 ПК, вартість
товарів (у т.ч. НА), що безоплатно отримані у звітному періоді,
визначається на рівні не нижче за звичайну ціну і в свою чергу
включається до складу інших доходів [9].
На рахунках бухгалтерського обліку вартість отриманих на
безоплатній основі об'єктів нематеріальних активів відображають за
дебету рахунку 12 ―Нематеріальні активи‖ з використанням кредиту
рахунку 42 ―Додатковий капітал‖ субрахунку 4 ―Безоплатно отримане
майно‖. В результаті проведення такої операції у підприємства, що
безоплатно отримало НМА виникає зобов'язання перед бюджетом з
податку на прибуток, виходячи з вартості отриманих на безоплатній
основі нематеріальних активів.
Під придбанням нематеріальних активів за рахунок власних
коштів підприємства мається на увазі повна передача прав власності
на об’єкт третій особі, виходячи з умов договору. Тобто, до такої
особи переходять всі права та зобов’язання попереднього власника.
Виходячи з норм Податкового кодексу, придбавши
нематеріальний актив власник має право вхідний ПДВ включити до
складу податкового кредити, але за дотримання умови
використовувати придбані нематеріальні активи в господарських
операціях, що обкладаються ПДВ та представлені постачальником
підстави – податкової накладної.
На практиці, зустрічаються ситуації, коли продається
нематеріальний актив, який не використовувався в господарській
діяльності платника податку. Згідно з пп. 140.1.2 п. 140.1 ст. 140 ПКУ
щодо умов визнання об’єкта оподаткування, витрати на придбання
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нематеріального активу, що не використовувався в господарській
діяльності платника, у податковому обліку не підлягають амортизації
та не включаються до складу витрат [9].

Рис.1. Умови надходження нематеріальних активів
У випадку самостійного створення нематеріального активу на
підприємстві, важливо регламентувати даний процес, ще на ранніх
стадіях, календарним планом та технічним завданням на розробку.
Процес науково-технічних робіт не завжди закінчується отриманими
результатами, в залежності від яких в бухгалтерському обліку
розподіляються витрати, що були понесені під час здійснення такого
процесу. Тобто, при позитивному результаті понесені витрати
відображаються на рахунку 154 «Придбання (створення)
нематеріальних активів», якщо ж результат не відповідає поставленим
вимогам та цілям з яким такі роботи проводилися, то понесені витрати
відносять до витрат того звітного періоду, в якому вони були
здійснені, тобто на рахунок 941 «Витрати на дослідження та
розробки», субрахунок «інновації». Керуючись принципом обачності,
в результаті складності передбачення результату, затрачені витрати на
науково-дослідні роботи практикують накопичувати на рахунку 39
«Витрати майбутніх періодів», за умови подальшого віднесення таких
витрат, в залежності від результату, чи на капітальні інвестиції в
нематеріальні активи чи на витрати періоду [5].
Тобто, за умови досягнення науково-прикладного результату,
534

витрати на досягнення такого результату формують собівартість
генерованих власними силами нематеріальних активів і акумулюються
на дебеті рахунку 15 «Капітальні інвестиції». І лише після
документального підтвердження майнових прав на такий інноваційний
продукт та проведення оцінки, задля визначення його вартості,
результат інноваційної діяльності визнається об’єктом інтелектуальної
власності та відображається в обліку в якості нематеріального активу
по дебету рахунку 12 «Нематеріальні активи» та кредиту рахунку 15
«Капітальні інвестиції».
Можливість внесення майнових прав на об’єкти інтелектуальної
власності до статутного капіталу визначається ч.1 ст.86
Господарського кодексу України та ч.2 ст.115 ЦКУ [1, 13]. Однак не
всі види нематеріальних активів за групами, відповідно до пп.145.1.1
Податкового кодексу [9] та п.5 П(С)БО 8 [11], можна відносити до
статутного капіталу.
Ст.13 Закону України «Про господарські товариства»
передбачається грошова оцінка внеску учасника до статутного
капіталу за згодою учасників товариства, а в установлених законом
випадках такий внесок підлягає незалежній експертній оцінці [2]. Як
правило, засновники самостійно вирішують чи проводити оцінку
нематеріальних активів самостійно чи скористатися послугами
професійного оцінювача. На сьогодні, нормативними документами
передбачається два випадки обов’язкового проведення оцінки
професійними оцінювачами, а саме:
відповідно до ст.8, 23 Закону України «Про акціонерні
товариства» від 17.09.08 р. ғ 514–VII під час внесення НА на оплату
акцій при їх розміщенні акціонерним товариством, а ринкову вартість
таких нематеріальних активів затверджує наглядова рада або загальні
збори акціонерів[3];
відповідно до ст.7 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від
12.07.01 р. ғ 2658-ІІІ під час створення підприємств на базі
держмайна або майна, що знаходиться в комунальній власності [4].
Керуючись гл.24 ЦКУ можливість переходу права власності на
майнові права зазначається в установчих документах товариства[13].
На практиці бувають випадки коли планували здійснити внесок
в статутний капітал у вигляді нематеріальних активів, а фактично
лише передали дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної
власності з виплатою роялті, саме тому, передаючи нематеріальні
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активи до статутного капіталу, необхідно передавати виключні
майнові права. З моменту внесення права користування майном до
статутного капіталу, таке майно не підлягає амортизації у
господарській діяльності інвестора, але після виходу учасника з
товариства – зазначені права йому повертаються.
Варто пам’ятати, що для передачі нематеріальних активів в
якості внеску до статутного капіталу необхідне документальне
підтвердження. Незважаючи на те, що підставою для здійснення такої
операції виступають засновницькі документи та акт прийому-передачі
НА, засновник повинен підготувати для передачі ряд наступних
документів:
перелік об’єктів нематеріальних активів, що підлягають
передачі;
копії інвентарних карток обліку таких об’єктів інтелектуальної
власності у складі нематеріальних активів (НА-2);
документи, що підтверджують існування нематеріальних
активів (це може бути технічна документація);
звіт про незалежну оцінку (в разі необхідності);
рахунки, рахунки фактури, в разі існування додаткових витрат
спричинених процесом отримання даних нематеріальних активів в
якості вкладу до статутного капіталу та підтвердження таких витрат.
У процесі подальшого використання таких НА, аналітичний
облік статутного капіталу здійснюється окремо по кожному
засновнику, учаснику та виду капіталу.
Для засновника, внесок нематеріальних активів до статутного
капіталу, виступаючи фінансовою інвестицією, відповідно до п.4
П(С)БО 2, у разі здійснення такого внеску на строк більше одного
року відображається по дебету рахунку 14 «Довгострокові фінансові
інвестиції», а у випадку здійснення такого внеску менше ніж на рік –
на дебету рахунку 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» [10].
Собівартість такої фінансової інвестиції прирівнюється до
справедливої вартості зазначених активів, яка в свою чергу
відображається в установчій документації.
Причому, сам процес здійснення такої інвестиції, дотримуючись
пп.146.17.1 ПК, прирівнюється до продажу [9]. Внесок засновників
обкладається ПДВ, а за базу оподаткування приймається узгоджена
вартість НА, однак така вартість не може бути нижчою за звичайну
ціну таких активів.
В той час, як емітент приймає такий внесок у статутний капітал і
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відображає в себе на рахунках за первісною вартістю, особливості
розрахунку якої описані в пп.1.3. За умови використання емітентом
внесених нематеріальних активів в своїй господарській діяльності, а
саме в тих операціях, що підлягають оподаткуванню податком на
додану вартість, такий емітент, виходячи з норм законодавства в змозі
відображати податковий кредит.
Для сучасного ринку характерні тенденції постійного зростання
конкуренції за рахунок неперервного збільшення кількості
організацій, які пропонують аналогічні товари та послуги. Задля
укріплення своїх конкурентних позицій, та не тільки утримання
існуючих споживачів, але і залучення нових підприємства, починають
реєструвати власні торговельні марки.
Складнощі, що пов’язані з відображенням таких нематеріальних
активів, як торговельні марки в бухгалтерському обліку полягають у
властивій законодавству асиметрії. Так, керуючись п.5 П(С)БО 8 право
на придбання торговельної марки визнається нематеріальним активом,
в той час як виходячи з п.9 П(С)БО 8 витрати, що понесені на
внутрішнє генерування торговельної марки, навіть активом не
визнаються [11]. Всі витрати пов’язані з рекламою, пропагандою
торговельної марки списуються на витрати, дотримуючись згаданого
п.9 П(С)БО 8.
Така ситуація сприяє завищенню витрат, замість збільшення
вартості нематеріального активу і як наслідок у фінансових
результатах фігурує занижений прибуток, що ніяк не співпадає з
цілями ведення бухгалтерського обліку, а саме достовірність, точністю
фінансової інформації тощо. Дане проблемне питання потребує
нагальної уваги з боку науковців, аналітиків та в першу чергу
урядовців.
В умовах масштабного поширення інформаційних технологій
ведення бізнесу у всесвітній мережі Інтернет стає необхідною умовою
забезпечення надприбутків та підтримання конкурентоздатності.
Відповідно до Порядку інформаційного наповнення та
технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої
влади, затвердженого спільним наказом Держтелерадіо та
Держкомзв’язку від 25.11.2002р. ғ327/225 «веб-сайт – сукупність
програмних та апаратних засобів з унікальною адресою в мережі
Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у
розпорядженні певного суб’єкта і забезпечують доступ юридичних та
фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні
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послуги через мережу Інтернет»[7]. В ЦКУ про веб-сайт, як об’єкт
права інтелектуальної власності не згадується. Однак, виходячи з того,
що вичерпного переліку об’єктів інтелектуальної власності не існує,
веб-сайт можна віднести до таких об’єктів авторського права, як інші
твори. Такої ж думки дотримується Державний департамент
інтелектуальної власності (далі - Департамент) в листі від 22.01.07 ғ
16-14/231 [6].
Хоча, на законодавчому рівні не встановлено до яких саме
об’єктів права інтелектуальної власності належить веб-сайт (на
практиці його відносять до різновидів комп’ютерної програми;
сукупності графічних, візуальних, фотографічних, літературних,
музичних, дизайнерських та інших товарів, кожен з яких є
самостійним об’єктом авторського права; база даних; складений твір;
окремий файл, який зчитує комп’ютерна програма; макет або проект
сайту як про незавершений твір), Департамент складові веб-сайту
визнає в якості окремих об’єктів авторського права.
Виділяють різні способи створення веб-сайту, зокрема:
створення штатними співробітниками; використання послуг
спеціальних фірм (веб-студій); укладання договору з фізичною особою
(веб-майстром); оренда готового сайту; придбання «конструктора»
сайту, які в свою чергу впливають на відображення такого активу на
рахунках бухгалтерського обліку.
Процес розміщення веб-сайту в мережі Інтернет передбачає два
етапи:
реєстрацію доменного імені;
безпосередньо розміщення веб-сайту (хостинг).
Що стосується доменного імені, то їх реєстрацію проводять
спеціалізовані компанії-реєстратори, тобто вони повинні бути
унікальними. В бухгалтерському обліку такі витрати відносять до
витрат майбутніх періодів (рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів»)
і надалі поступово списуються на витрати відповідних поточних
періодів. В податковому обліку, керуючись пп.138.10.2 ПКУ, такі
витрати визнаються витратами, що пов’язані з підготовкою,
організацією та веденням виробництва, реалізацією товарів та
послуг[9]. А суми ПДВ, що входять до платежів за реєстрацію
доменного імені, включають до податкового кредиту.
Що стосується другого етапу, тобто безпосереднього
розміщення веб-сайту на сервері провайдера, постійно підключеного
до Інтернету, то фактично відбувається оренда дискового простору у
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контрагента (провайдера). Витрати на хостинг в бухгалтерському
обліку відображаються на рахунках 92 «Адміністративні витрати» або
93 «Витрати на збут». А сплачений ПДВ в сумі витрат на хостинг
включається до податкового кредиту.
Говорячи про витрати на підтримку веб-сайту, то керуючись
міжнародними обліковими підходами, в залежності від цілей
створення в обліку вони відображаються по-різному. Тобто, якщо
витрати понесені задля модернізації, вдосконалення веб-сайта, то в
обліку такі витрати капіталізуються з наступною амортизацією. Тоді
як витрати пов’язані з технічним обслуговуванням – відносять до
витрат звітного періоду.
Узагальнюючи вищесказане, витрати підприємства, що пов’язані
з розробкою веб-сайту, його придбанням та доведенням до стану
придатного для використання за призначенням відносяться до
первісної вартості веб-сайту, який обліковується на рахунку 125
«Авторські та суміжні з ними права». В податковому обліку веб-сайт
може обліковуватися [11]:
у складі валових витрат (якщо сайт не використовується для
отримання прибутку, а лише для реклами);
як нематеріальний актив (якщо веб-сайт приносить певний
дохід, в бухгалтерському обліку визнається нематеріальним активом, а
в податковому відносить до 5 групи нематеріальних активів);
як основний засіб (якщо веб-сайт віднесено до 4 групи,
керуючись п.145.1 ПКУ, в якості програми, що не визнається
нематеріальним активом, за яку не сплачується роялті та вартість якої
не перевищує 2500 грн).
Висновки. На сьогоднішній день, рушійні сили інноваційної
діяльності, поряд із стимулюванням економічного росту, сприяють
підвищенню попиту, що виникає в суспільстві в якості реакції на
чергову інновацію, тобто, нові інноваційні можливості генерують в
суспільстві потреби в подальших інноваціях.
Узагальнюючи вищесказане, можна однозначно стверджувати,
що інвестування коштів в нематеріальні активи, шляхом придбання
об’єктів у інших організацій чи генерування власних та достовірне
відображення таких операцій в бухгалтерському обліку, стає
запорукою
фінансової
стабільності,
підвищення
конкурентоспроможності та загалом успіху підприємницької
діяльності.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Важливою умовою
ефективного функціонування господарського суб'єкта в Україні є
якісно сформована система бухгалтерського обліку. Однією з
тенденцій розвитку системи обліку в період становлення ринкових
відносин у нашій країні був перехід від жорсткої його регламентації до
вільного вибору методів і способів обліку на основі професійного
судження. Тому кожне підприємство, виходячи зі специфіки своєї
діяльності, має право обирати ті варіанти обліку, які забезпечать
найбільш повну реалізацію функцій управління. У цьому випадку
облікова політика виступає специфічним елементом нормативноправового регулювання обліку на рівні підприємства, що поєднує в
собі альтернативу державного регулювання та самостійності
підприємств.
Цілі статті. Полягає в розробці пропозицій змін до існуючих
Положень (Стандартів) Бухгалтерського Обліку
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідження теоретичних і практичних аспектів формування
облікової політики підприємства займає вагоме місце в наукових пошуках
вітчизняних економістів. Серед них А. Андрющенко, Ф. Бутинець,
Т. Войтенко, П. Житний, Л. Пантелейчук, М. Пушкар, М. Щирба та інші.
Але на сьогодні питання формування облікової політики недостатньо
врегульовані в українському законодавстві й потребують подальшого
дослідження.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Кожний суб’єкт,
що здійснює певну господарську діяльність, сьогодні виглядає як
автономна мікроекономічна господарська одиниця зі специфічними,
тільки їй властивими економічними характеристиками та юридичними
формами. Однією з таких форм є модель організації бухгалтерського
обліку, яка формується на підприємстві і затверджується власником
або уповноваженою особою.
Специфіка економічних відносин у нашій країні, нестабільність
зовнішнього середовища, інфляція, що зростає, зумовлюють необхідність особливих управлінських дій для ефективного управління підприємством. У таких умовах забезпечення управлінських функцій залежить від рівня інформаційного забезпечення, що надається обліко
вою системою.
Ефективне управління внутрішньогосподарськими процесами
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сучасного підприємства залежить від своєчасних, цілеспрямованих і,
головне, обґрунтованих рішень, що потребують використання різноманітної господарської інформації. Регулярне одержання такої інформації, її вірогідність і дохідливість багато в чому залежить від сформованої облікової політики на мікроекономічному рівні [1].
Головне призначення облікової політики - встановлення найбільш доцільних для конкретних підприємств методів обліку подання
якісної інформації у вигляді звітності.
Бухгалтерський облік на кожному підприємстві ґрунтується на
відповідному нормативно-правовому забезпеченні:
- законах і
підзаконних актах (положеннях, інструкціях,
вказівках, рекомендаціях, наказах тощо), які безпосередньо регулюють
організацію бухгалтерського обліку і звітності, а також вимоги
фінансового й господарського права [3-8]. Тому ступінь свободи
конкретного підприємства у формуванні облікової політики, як
зазначають
науковці,
законодавчо
обмежений
державною
регламентацією бухгалтерського обліку у вигляді переліку методик й
облікових процедур. Однак передбачаються припустимі альтернативні
варіанти, і підприємство має можливість вибору конкретних способів
оцінки, калькулювання, складу бухгалтерських рахунків тощо.
Згідно зі ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" [3] від 16.07.99 р. ғ 996 - XIV і п. 3
П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [4] облікова
політика:
- сукупність
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової
звітності. На відміну від визначення облікової політики, яке наведене в
МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки"
[5], національний стандарт не враховує в цьому визначенні
домовленості й практику, що є зовнішніми емпіричними факторами,
які визначають для конкретних економічних умов перелік принципів
фінансової звітності і їхній зміст.
Юридичне регулювання облікової політики та її зміст для
потреб фінансової звітності на національному рівні визначені Законом
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" [3],
П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [4], П(С)БО 6
"Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" [7], листом
Міністерства фінансів України "Про облікову політику" [8] (табл. 1).
12 травня 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон
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України Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" N 3332-VI [3], який вступив і
дію з 01.01.2012 року де:
- визначено термін «міжнародні стандарти фінансової звітності»;
- визначено облікову політику підприємства за погодженням з
його власниками або уповноваженим ними органом (посадовою
особою);
- визначено порядок застосування міжнародних стандартів.
Таблиця 1
Юридичне регулювання облікової політики
Вид правового акту

Питання, які розкриває акт

Правові основи визначення та організації
облікової політики на підприємствах
Закон України "Про бухгалтерський
- визначення терміну «міжнародні стандарти
облік та фінансову звітність в
фінансової звітності»
Україні" [2]
- візначення порядку застосування міжнародних
стандартів
Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні
вимоги до фінансової звітності" [3]

Розкриття інформації про облікову політику в
примітках до фінансової звітності підприємства

Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 6
"Виправлення помилок і зміни у
фінансових звітах" [5]

Внесення змін до облікової політики підприємства

Відображення в розпорядчому документі (наказі)
обраних методів, принципів і процедур); внесення
Лист Міністерства фінансів України
змін до облікової політики; розкриття інформації
"Про облікову політику" [6]
про облікову політику в примітках до фінансової
звітності

Також документом передбачається, що ПАТ, банки, страховики,
а також підприємства, які здійснюють господарську діяльність за
видами, перелік яких визначається КМУ, складають фінансову
звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ. Іншим
підприємствам буде дозволено самостійно визначати доцільність
застосування МСФЗ.
Законом також визначено, що, у разі переходу на МСФЗ, ПАТ,
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підприємства-емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів,
облігацій підприємств та сертифікатів фондів операцій з нерухомістю,
а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та
інші фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року,
наступного за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову та
консолідовану звітність разом з аудиторським висновком шляхом
розміщення на власній Інтернет-сторінці з опублікуванням у
періодичних або неперіодичних виданнях.
Спеціалісти з бухгалтерського обліку вважають, що основними
недоліками П(С)БО є такі: прийняті національні стандарти містять
багато невизначених термінів і понять; неузгодженість П(С)БО й
податкового законодавства; регламентація управлінського обліку в
частині обліку витрат і калькулювання собівартості продукції [2].
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновки про те,
що нормативно-правові акти, які визначають правові засади
формування
облікової
політики
в
Україні,
вимагають
взаємоузгодження й урегулювання, а також мають відповідати
міжнародним стандартам обліку.
У сучасних умовах господарювання основними шляхами
покращення
нормативно-правового
забезпечення
формування
облікової політики є:
1) удосконалення національних П(С)БО в частині формування
й оприлюднення облікової політики;
2) затвердження П(С)БО "Облікова політика підприємства", яке
повинно акумулювати всі чинні норми з різних нормативно-правових
актів;
3) розробка методичних рекомендацій щодо формування
облікової політики суб'єктів господарювання, які враховують
особливості й специфіку діяльності конкретної галузі.
Таким чином, упровадження викладених рекомендацій
дозволить поліпшити нормативно-правові засади фінансового обліку,
зокрема облікової політики, і підвищити ефективність управління не
тільки підприємством, але й економікою країни в цілому на основі
генерування необхідної інформації для менеджерів.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливим науковим та практичним завданням. Важливим етапом
в аудиті ефективності операційної діяльності торговельних
підприємств є збір необхідних та достатніх доказів, що дозволять
сформувати відповідну аудиторську думку. Аудиторські докази мають
відповідати встановленим критеріям, які б задовольняли визначену
мету аудиту ефективності. На їх основі аудитор визначає напрями та
надає конкретні рекомендації щодо забезпечення максимальної
ефективності операційної діяльності на торговельному підприємстві.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням формування доказів, присвячені роботи наступних
науковців: Д. Хан, Х. Хунгенберг, Ю.П. Маркин, А.Д. Шеремет,
А.Н. Хорин, Э. Хелферт, Г. Кокинз, Л. А. Бернстайн, Мейер, Нортон и
Каплан, Н. Ольве, В.А.Жуков, В.Г.Пансков, Е.Н. Синева, С.Н.Рябухин,
Ю.М. Воронин, А.Н. Саунин.
Разом з тим у роботах вищезазначених науковців не
досліджувалися питання специфіки аудиту ефективності операційної
діяльності торговельних підприємств, а також особливості змісту
аудиторських доказів та особливості їх використання.
Цілі статті. Метою дослідження є обґрунтування доказів аудиту
ефективності операційної діяльності торговельних підприємств.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Для
підтвердження аудиторської думки щодо ефективності торговельних
підприємств докази, що використовуються для її формування,
доцільно
класифікувати
наступним
чином:
матеріальні,
документальні, аналітичні та висновки експертів.
Матеріальні докази збираються за результатами проведення
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органолептичних прийомів, зокрема, огляду та інвентаризації і
свідчать про фактичну наявність, стан та ефективність використання
ресурсів торговельним підприємством.
Документальні
докази
формуються
за
результатами
використання аудитором документальних методичних прийомів, а
саме, за результатами перевірки документів, що можуть бути
використані для оцінки ефективності, за формою та змістом.
Аналітичні докази – це результати проведення розрахунковоаналітичних прийомів, зокрема, використаних методів фінансового
аналізу, статистичних обстежень, тощо.
За результатами проведення експертних оцінок формуються
висновки які на відміну від аналітичних доказів не є результатами
розрахунків, а є результатом певного суб’єктивного професійного
судження одного або декількох експертів, щодо ефективності
операційної
діяльності
торговельного
підприємства,
яке
досліджується.
Під час проведення аудиту ефективності операційної діяльності
торговельних підприємств, аудитори мають використовувати первинні
(підготовлені аудиторами) та вторинні (ті що отримані від
торговельного підприємства або третіх осіб) докази.
Всі докази мають бути задокументовані, з відображенням
проведених, відповідно до програми аудиту ефективності, заходів і
отриманих результатів, так як вони є основою і підтвердженням
висновків за підсумками проведеної перевірки, джерелом інформації
для висловлення аудиторської думки та надання рекомендацій.
Щоб висновки і рекомендації, які зроблені за підсумками аудиту
ефективності, відповідали дійсності, зібрана інформація має бути
достовірною, якісною та охоплювати всі аспекти операційної
діяльності торговельних підприємств, тому необхідно впровадити
належний контроль за достовірністю та якістю зібраних даних.
Достовірність і якість інформації багато в чому залежить від
ефективності системи внутрішнього контролю торговельного
підприємства.
На всіх стадіях проведення аудиту ефективності необхідно
контролювати систему та засоби внутрішнього контролю, що
використовуються на торговельному підприємстві. Системи та засоби
внутрішнього контролю перевіряються з метою упевнитися, що вони є
в наявності та функціонують належним чином. Якщо, на думку
аудиторів, наявні системи та засоби внутрішнього контролю
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функціонують відповідно вимогам, це може значно скоротити обсяг
перевірки.
Тому, на нашу думку, доцільно розпочати процес попереднього
дослідження операційної системи торговельного підприємства з
перевірки системи внутрішнього контролю, що затверджена
адміністрацією торговельного підприємства для досягнення
поставлених цілей і має безпосереднє відношення до аудиту
ефективності. Інформація про стан цієї системи надасть можливість
аудиторам визначити потенційні недоліки операційної діяльності
торговельного підприємства, на які слід звернути увагу при
проведенні аудиту ефективності.
Для того щоб дослідити систему внутрішнього контролю,
необхідно розглянути законодавчі акти, нормативні документи та
звіти, що стосуються операційної діяльності торговельного
підприємства, а також провести опитування адміністрації, працівників
і власні спостереження. При цьому аудитори мають ретельно
дослідити наступні питання:
1) чи відповідає операційна діяльність торговельного
підприємства положенням і вимогам нормативно-правових актів, чи
розроблені та функціонують документи або заходи, що є необхідними
для її ефективного виконання.
2) чи забезпечує досягнення запланованих цілей організаційна
структура торговельного підприємства, методи управління та політика
його адміністрації;
3) чи існує на торговельному підприємстві чіткий поділ функцій
і відповідальності за кожним рівнем управління;
4) чи існує на торговельному підприємстві система звітності та
моніторингу операційної діяльності, що надає упевненості в отриманні
достовірної інформації за її результатами.
Залежно від характеру відповідей на вищезазначені запитання,
аудитори мають можливість більш чітко і аргументовано
сформулювати мету та конкретні завдання перевірки та ще до її
початку, оцінити значимість очікуваних результатів.
Міжнародна організація вищих органів фінансового контролю
INTOSAI також вказує на необхідність вивчення та оцінки системи
внутрішнього контролю при приведенні аудиту ефективності. Тому
можна зазначити, що під час аудиту ефективності операційної
діяльності торговельних підприємств, аудитори мають приділяти
відповідну увагу дослідженню механізмів, що допомагають при
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здійсненні операційної діяльності торговельного підприємства з точки
зору результативності, економічності та продуктивності, забезпечують
дотримання політики адміністрації та своєчасну підготовку фінансової
та управлінської звітності. Масштаб вивчення та оцінки внутрішнього
контролю залежить від мети аудиту ефективності операційної
діяльності торговельних підприємств та від необхідного ступеню його
надійності.
Аудиторські докази є результатом відбору інформації, що
відповідає встановленим критеріям, з загального обсягу масиву даних
про операційну діяльність торговельного підприємства, який
сформований аудитором під час проведення аудиту ефективності.
Збір інформації дає можливість аудитору сформувати власну
думку щодо наступного кола питань:
чи відповідають результати операційної діяльності
встановленим критеріям ефективності;
чи досягнуто максимального рівня ефективності за кожним
напрямом операційної діяльності торговельного підприємства;
чи є можливість підвищення ефективності операційної
діяльності.
За результатами отриманої інформації та сформованої
аудиторської думки, аудитор формулює висновки та розробляє
рекомендації щодо покращення операційної діяльності торговельного
підприємства.
Також, слід зазначити, що інформація, яка зібрана на стадії
попереднього вивчення торговельного підприємства, також
використовується у складі аудиторських доказів, що отримані під час
проведення аудиту ефективності операційної діяльності торговельних
підприємств.
Аудиторські докази мають бути:
достатніми;
надійними;
релевантними.
Докази є достатніми, якщо їх обсяг і зміст здатні переконати в
ґрунтовності зроблених висновків за результатами аудиту
ефективності операційної діяльності торговельних підприємств.
Достатність - це міра кількості аудиторських доказів.
Визначаючи чи достатньо доказів для підтвердження висновку, що
зроблено за результатами аудиту ефективності операційної діяльності
торговельних підприємств необхідно враховувати такі фактори, як:
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ступінь впливу даного висновку на загальні результати
перевірки;
можливий ризик прийняття хибних управлінських рішень;
ступінь достовірності облікової інформації за результатами
проведення попередніх перевірок;
реакцію адміністрації торговельного підприємства на даний
висновок;
витрати на отримання доказів.
Аудиторські докази є надійними, якщо вони отримані з
компетентних та достовірних джерел.
Надійність аудиторських доказів залежить від джерела
інформації (внутрішнього або зовнішнього), від форми їх подання
(візуальної, документальної або усної), а також від надійності систем
внутрішнього контролю торговельного підприємства. Оцінюючи
надійність аудиторських доказів, аудитори повинні виходити з
наступного:
1) докази, що отримані із зовнішніх джерел, є більш надійними,
ніж докази, отримані з внутрішніх джерел;
2) докази, отримані з внутрішніх джерел, є більш надійними,
якщо існуючі системи бухгалтерського обліку і внутрішнього
контролю є ефективними;
3) докази, що зібрані безпосередньо аудиторами є більш
надійними, ніж докази, отримані від працівників торговельного
підприємства;
4) докази у вигляді документів та письмових заяв є більш
надійними, ніж заяви, що отримані в усній формі.
Докази є релевантними, якщо вони мають безпосереднє
відношення до зроблених висновків і логічно пов'язані із метою та
критеріями аудиту ефективності операційної діяльності торговельних
підприємств. Релевантність - це якісна міра аудиторських доказів, їх
відповідність до критеріїв ефективності та конкретної мети перевірки.
Застосовуючи порівняльний аналіз та формуючи за його
результатами аудиторську думку, слід використовувати лише
отриману інформацію. Ґрунтуючись на зроблених висновках аудитор
має визначити причини, що призвели до неефективних результатів
операційної діяльності торговельного підприємства, та сформулювати
відповідні висновки за кожним напрямом даної перевірки для
відображення їх у звіті за результатами аудиту ефективності
операційної діяльності торговельних підприємств.
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Висновки за результатами перевірки повинні:
характеризувати відповідність фактичних результатів
операційної діяльності торговельного підприємства затвердженим
критеріям;
відображати ступінь, характер і значимість виявлених
відхилень від затверджених критеріїв;
відображати причини існуючих проблем і наслідки, що
можуть бути спричинені;
визначати відповідальних працівників, до компетенції яких
належать виявлені проблеми.
Слід враховувати, що якість звіту залежить від переконливості
аудиторських доказів та аудиторських суджень, а також логічних
прийомів, що були використані при їх підготовці.
Якщо деякі висновки не мають суттєвого значення по
відношенню до оцінки ефективності операційної діяльності
торговельних підприємств, вони можуть бути надані адміністрації
окремо у письмовому вигляді і не відображатися у звіті. У такому разі,
звіт відображає лише інформацію про направлення відповідного листа
до адміністрації торговельного підприємства.
Рекомендації,
щодо
усунення
виявлених
недоліків
висвітлюються у звіті, якщо висновки за результатами перевірки,
вказують на можливість суттєво підвищити якість операційної
діяльності та поліпшити її показники. Рекомендації може бути надано
як до окремих недоліків, так і до операційної діяльності в цілому.
Якщо торговельне підприємство вже здійснює заходи щодо усунення
виявлених недоліків, рекомендується висвітлити це в звіті за
результатами перевірки.
Водночас, у окремих випадках, рекомендації можуть лише
вказувати, що потрібно зробити для вирішення наявних проблем і
усунення виявлених недоліків. Тоді, як питання про заходи щодо їх
усунення і способи підвищення ефективності операційної діяльності
має вирішуватися безпосередньо керівництвом торговельного
підприємства.
В інших випадках, аудитори можуть самостійно запропонувати
конкретні заходи щодо підвищення ефективності операційної
діяльності торговельних підприємств.
Висновки. Отже, головна відмінність формування доказів, які
застосовуються в аудиті ефективності операційної діяльності
торговельних підприємств полягає у застосуванні більшої кількості
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аналітичних процедур, а також у накопиченні і аналізі інформації та
формуванні власної аудиторської думки на основі експертних оцінок.
Щодо класифікації аудиторських доказів, то в аудиті ефективності
операційної діяльності доцільно класифікувати їх залежно від
аудиторських прийомів, що використовуються під час їх отримання, а
саме: матеріальних, документальних, аналітичних та висновків
експертів. Останні є новими в аудиті, але їх використання в аудиті
ефективності операційної діяльності дозволить більш обґрунтовано
сформувати аудиторську думку.
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