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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
У статті розкрито сутність та етапи формування державного боргу України. Здійснено аналіз зміни державного боргу відносно ВВП та витрат на його обслуговування.
Досліджено механізм формування ефективної боргової політики та забезпечення фінансової
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Barskiy U.,
Oleksandrenko I.,
Bardas V.
NATIONAL DEBT AND FINANCIAL SAFETY OF THE STATE
Essence and stages of forming of national debt of Ukraine is exposed in the article. The
analysis of change of national debt is carried out in relation to ВВП and charges on his service.
The mechanism of forming of effective promissory policy and providing of financial safety of
the state is explored.
Keywords: national debt, promissory policy, financial safety of the state.

Барский Ю.М., Олександренко И.В, Бардас В.М
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
В статье раскрыто сущность и этапы формирования государственного долга
Украины. Осуществлен анализ изменения государственного долга относительно ВВП и
расходов на его обслуживание. Исследован механизм формирования эффективной долговой политики и обеспечения финансовой безопасности государства.
Ключевые слова: государственный долг, долговая политика, финансовая безопасность государства.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Важливою складовою державних фінансів країни з ринковою економікою є державний
борг. Актуальність вивчення державного боргу обумовлюється багатостороннім впливом державного боргу на економіку, розрахунку його гранично
8

допустимого рівня для країни з урахуванням, забезпечення стійкого
економічного зростання, узгодження фіскальної та монетарної політики
тощо. Зважаючи на багатофакторний детермінаційний взаємозв’язок державного боргу з багатьма економічними процесами та явищами, управління ним має спиратись на науково-обґрунтовані принципи прийняття
фінансових рішень у контексті забезпечення боргової безпеки держави.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблема державного боргу займає чільне місце в наукових
працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених: О. Барановського, А. Єріна,
Т. Вахненко, А. Вавилова, Г. Менків Д. Елмендорф, Р. Барро та експертів
МВФ [1]. Основна увага більшості дослідників приділялась проблемам
визначення впливу державного боргу на економіку, його аналізу у взаємозв’язку із монетарною та фіскальною політикою, оцінки платоспроможності.
Цілі статті. Основним завданням є дослідження структури державного боргу, етапів його формування та механізму реструктуризації,
з метою забезпечення фінансової безпеки держави.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Державний борг за своєю економічною сутністю визначає економічні відносини держави як позичальника з її кредиторами (резидентами та нерезидентами) з приводу
перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту на
умовах строковості, платності та повернення.
Формування та нагромадження внутрішнього та зовнішнього
державного боргу є органічною складовою функціонування економік
переважної більшості країн світу, потужним важелем макроекономічного регулювання та інструментом реалізації економічної стратегії. На
жаль, в Україні в ході трансформаційних процесів формування державного
боргу відбувалося значною мірою хаотично, під впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що наклало відбиток
на його структуру та обсяги [2].
У формуванні державного боргу України можна виділити п’ять етапи:
Перший етап: 1991-1994 р. р. Період з 1991 по першу половину
1994 p. p. характеризується залученням до фінансування дефіциту бюджету виключно прямих кредитів Національного банку та хаотичним
утворенням зовнішнього боргу шляхом надання урядових гарантій за
іноземними кредитами.
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Другий етап: 1995-1996 р. р. В цей період, поряд з продовженням
надання зовнішніх гарантій, державний борг формувався за рахунок
отримання зовнішніх позик від міжнародних фінансових організацій.
Зазначений період характеризується також врегулюванням заборгованості
України за енергоносії, початком випуску облігацій внутрішніх державних
позик та поступовим заміщенням цими облігаціями прямих кредитів
Національного банку.
Загалом протягом 1992-1996 рр. державний борг України зріс з
3,3 млрд. дол. США до 10,4 млрд. дол. США. Причому, якщо внутрішній
борг за даний період зріс лише на 69%, то зовнішній державний борг –
на 2100%.Таке зростання зовнішньої складової державного боргу України
пояснюється, перш за все, відсутністю внутрішніх ресурсів для здійснення державних запозичень. Основними причинами, що призвели до
швидкого зростання зовнішнього боргу України у 1992-1996 рр., є такі:
хронічний бюджетний дефіцит, структурна деформація економіки, від’ємне
сальдо платіжного балансу, низький рівень інвестиційної та інноваційної
активності, що, в кінцевому результаті, визначило нестачу власних ресурсів
для потреб економічного зростання.
Третій етап: 1997 р.-І половина 1998 р. Цей етап характеризувався активним урядовим позичанням як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках капіталу, на який Україна вийшла в серпні 1997 р.
Четвертий етап: ІІ половина 1998 р.-2000 р. Починаючи з другої
половини 1998 р. Україна зіткнулася із значними труднощами, пов’язаними з суттєвим скороченням можливостей урядових запозичень як із
зовнішніх, так і з внутрішніх джерел.
П’ятий етап: 2001 р.-поточний час. Управління державним боргом
в цей період характеризується переходом від антикризового управління
до проведення виваженої боргової політики, націленої на зменшення
боргового навантаження на економіку держави [6].
Представимо динаміку зміни частки державного боргу ВВП країни
(табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка зміни частки державного боргу у ВВП країни
(млрд. дол. США.)
Роки
Розмір
державного
боргу

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

15,2482 14,1724 14,085 14,2016 14,5426 28,948 36,861
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2006

2007

54,3

74,2

ВВП
Відсоток до
ВВП

26,0884 34,014 40,838 45,162 53,468 69,02
58,45

41,67

34,49

31,45

27,20

41,94

88,3

107,14 139,78

41,75

51,20

53,08

З табл. 1 ми бачимо, що у 2001-2002 p. p. співвідношення державного боргу та ВВП утримувалось на рівні 34-31%, порівняно з 58% в
1999 р. На кінець 2003 р. воно зменшилося до 27%. В 2007 р. воно становило 53,08%. За прогнозами Міністерства фінансів, держборг України
в поточному році збережеться на рівні 60,1% ВВП.
Показовим є помітне відносне зменшення фактичного боргового
навантаження після 2001 р., пов’язане насамперед з урядовою програмою
реструктуризації заборгованості (табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка зміни частки видатків
на погашення та обслуговування державних позик
у загальних видатках державного бюджету (млрд. дол. США.)
Показник
Погашення та обслуговування
державних позик
Видатки бюджету
Частка погашення та
обслуговування державних
позик та видатках бюджету, %

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2,034

1,331

1,615

1,904

3,135

2,019

8,392

9,900

11,182

14,436

22,836

28,040

24,2

13,4

14,4

13,2

13,7

7,2

Так, з табл. 2 ми бачимо, що боргове навантаження на бюджет у
2001 р. становило 24,2%. У 2002-2005 р. р. це співвідношення зменшилось
на 50% і вже в 2006 р. склало 7,2%.
На кінець 2006 р. найвагомішими складовими зовнішнього державного боргу України виступали заборгованість міжнародним фінансовим організаціям (35%), заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління (21%), заборгованість перед іноземними
комерційними банками (5%), заборгованість за облігаціями зовнішньої
державної позики (39%). Найбільшим кредитором України є Світовий
банк: сума боргу складає 2372,6 млн. дол., 262,5 млн. дол. Україна заборгувала ЕБРР. У розрізі валют погашення переважна частина державного боргу деномінована в доларах США – 63%. За ознакою умовності
основна частина зовнішньої заборгованості припадає на прямий борг,
який становив на кінець 2006 р. 76%, а гарантований зовнішній борг –
24%. За типом відсоткової ставки у структурі державного боргу переважає
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заборгованість, з якої сплата процентів здійснюється за фіксованими
ставками – 87%.
Протягом даного періоду боргової історії можна виділити наступні
проблеми формування структури запозичень, використання та погашення
державного боргу України [4]:
- в період 1998-1999 р. р. потужним фактором неефективного використання частини державних кредитів стала затяжна трансформаційна
криза та несприятливе макроекономічне середовище, що перешкоджало
окупності виробничих потужностей, створених за рахунок даних кредитів;
- непослідовна політика запозичень у 1997-1999 p. p. призвела до
нерівномірного розподілу боргового навантаження у часовій перспективі,
що призводять до «пікових» перевантажень платежів, які. в свою чергу,
провокують боргову кризу. При цьому навіть прийнятні умови окремих
нових позик не виключають негативного сукупного впливу на загальний
графік управління і обслуговування боргу;
- посилення обтяжливості боргу короткостроковістю більшості
запозичень, що перевищує можливості бюджету обслуговувати їх та
спонукає до нових запозичень. Проблема надмірних коротких зобов’язань
відігравала важливу роль в розгортанні як російської фінансової кризи,
так і кризових ситуацій в ряді країн Азії та Латинської Америки;
- визначення реального обсягу запозичень, що спрямовуються на
цілі бюджетного інвестування економіки України, не видається можливим.
Державна програма запозичень, яка затверджується разом із законом про
Державний бюджет на відповідний рік. не містить детальних напрямів
використання ресурсів від розміщення ОВДП та ОЗДП, які спрямовуються на фінансування дефіциту бюджету. Звіти Держказначейства
щодо фінансування дефіциту бюджету також не корелюють із відповідними статтями видаткової частини державного фінансового плану;
- при досить великій активності уряду на внутрішньому ринку,
зазвичай, є ефект «витіснення» приватних інвестицій внаслідок збільшення
державних запозичень, який характерний для розвинених ринкових
економік. Між тим, в умовах України, за нерозвиненості фондового ринку
та системи «довгих грошей», цей ефект не спрацьовує повною мірою.
Державні запозичення на внутрішньому ринку акумулюють вільні
кошти, які за інших рівних умов не були б спрямовані на інвестиційні
потреби;
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- збільшення питомої ваги зовнішніх запозичень, що призводить
до негативного сальдо платіжного балансу і є, по суті, каналом витоку
капіталів з країни;
- спрямування нових запозичень на погашення вже існуючих
позик;
- боргове фінансування статей споживчого спрямування.
Важливою перешкодою налагодженню належної стратегічної ефективності боргової політики в Україні є відсутність цілісної системи законодавчого забезпечення регулювання витрат з обслуговування і погашення державного боргу. Зволікання із прийняттям базового закону про
державний борг призводить до виникнення суперечностей між положеннями окремих нормативних актів з питань погашення і обслуговування
державного боргу. За висновками Рахункової палати України, чинним
законодавством взагалі не врегульовані порядок витрачання коштів
Державного бюджету України на управління державним боргом та повноваження органів державної влади у цьому процесі. Суттєві недоліки існують
на етапі планування витрат з обслуговування, погашення та управління
державним боргом. Крім того. щорічними перевірками Рахункової палати
встановлюються численні правопорушення у процесі здіснення боргових
виплат [4].
Усі зазначені вище питання потребують системної законодавчої
основи, яка б враховувала передові досягнення боргової теорії та практики
здійснення боргової політики.
Стратегічною метою державної боргової політики України має
стати залучення фінансових ресурсів для ефективної реалізації програм
інституційного та інвестиційного розвитку країни із одночасним забезпеченням стабільного співвідношення державного боргу та ВВП.
Враховуючи, що зовнішні запозичення являють собою фактичне
вивезення капіталу з країни, оскільки є по суті, продажем нерезидентам
(навіть, якщо вони є підставними особами резидентів) права на отримання
частини прибутку резидентів України, тобто декапіталізацію національної
економіки, обсяг зовнішньої заборгованості України повинен підтримуватись на відносно невисокому рівні. В цьому контексті внутрішні
запозичення, які є засобом перерозподілу прибутку всередині країни,
видаються більш прийнятними для капіталодефіцитної економіки.
Проте боргове фінансування дефіциту бюджету видається припустимим понад межі потреб обслуговування попередніх заборгованостей,
лише якщо воно формує потенціал майбутнього розвитку. Йдеться як
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про здійснення прямих бюджетних інвестицій, так і про створення умов
для стійкого, швидкого та якісного економічного зростання економіки в
цілому. Такі умови можуть, зокрема, полягати у поліпшенні виробничої,
транспортної. енергетичної, інформаційної та іншої інфраструктури. До
цього ж розряду варто відносити частину інвестицій у розвиток людського
капіталу, зокрема – у сфері підготовки та перепідготовки працівників
згідно вимог ринку праці, розвитку відповідних освітніх закладів тощо.
Украй непродуктивним видається боргове фінансування статей
споживчого спрямування. Видатки на споживання мають стимулюючий
сенс у разі еластичності пропозиції. Між тим. приріст приватного споживання відбувається по галузях, в яких часто спостерігається «локальний
перегрів», або які є неконкурентоспроможними на внутрішньому ринку.
Відтак дефіцитне фінансування підвищує «номінальний» попит, але не
підвищує «реальний», що створює потенційну можливість зростання
інфляційних тенденцій та погіршення зовнішньоторговельного балансу.
Стратегічним завданням боргової політики є також пошук оптимального співвідношення між борговим та податковим фінансуванням
бюджетних видатків. У короткостроковому періоді залучення позичкових
ресурсів дає можливість дещо знизити фіскальне навантаження на національну економіку в розрахунку на спрямування додаткових коштів, які
залишаються у суб’єктів господарювання на їхній розвиток.
Виходячи з вищезазначеного, стратегія формування і обслуговування ринку державних запозичень повинна базуватися на науково обґрунтованих засадах. Структура і розмір державного боргу мають прогнозуватися на часовому інтервалі в декілька років та навіть десятиріч з тим.
щоб забезпечити збалансований бюджет, стабільне економічне зростання
й потужну фінансову систему. За відсутності такої стратегії економічна
криза загострюватиметься, а державний борг зростатиме.
Проблеми державного боргу повинні стати окремим напрямом
дослідження у сферах економічного аналізу, прогнозування, фінансового
менеджменту, господарського права. До принципових моментів, на яких
варто зосередити увагу при вироблені стратегії боргового управління,
слід віднести чітко визначену граничну межу частки зовнішнього та
внутрішнього боргу та витрат на їхнє обслуговування в структурі державних витрат: подальше зниження вартості обслуговування державного
боргу та подовження терміну запозичень, поєднання ринкових та інституціональних механізмів управління державним боргом, використання
світового досвіду врегулювання боргу.
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Міністерство фінансів повинно проводити постійний аналіз та
моніторинг кон’юнктури на міжнародних ринках капіталу, котирувань
облігацій зовнішньої державної позики на західних біржах, реакції інвесторів на українські єврооблігації, на ті чи інші економічні та політичні
події в країні, здійснювати активну роботу щодо сприяння підвищенню
суверенного кредитного рейтингу країни.
Комплексний підхід до реалізації стратегії управління державним
боргом має знайти своє відображення в зміцненні координації боргової
політики з бюджетно-фінансовою та грошово-кредитною політикою,
метою чого є підвищення ефективності управління активами та пасивами
держави.
Для підвищення спрямованості боргової політики України на
завдання економічного розвитку має проводитись інституційне розмежування запозичень, отримуваних з метою обслуговування та погашення
держборгу та запозичень на цілі розвитку, шляхом виведення бюджетних
видатків розвитку в окремий розділ бюджету, виконання якого перебуватиме в компетенції Державного Банку реконструкції і розвитку.
Необхідно продовжити розробку нових боргових інструментів, які
дозволили б максимально повно абсорбувати нагромаджений у суспільстві інвестиційний потенціал.
Водночас, економічна стратегія держави має бути спрямована на
пошук альтернатив позичковому фінансуванню бюджетних видатків
(детінізація економіки та оптимізація податкових надходжень).
Висновки. Таким чином, оптимізація боргової політики України
потребує розробки та впровадження цілісної стратегії, яка поєднуватиме
завдання удосконалення нормативно-правового та інституційного забезпечення боргової політики, коротко- та середньострокові орієнтири управління державним боргом, інструменти радикального підвищення ефективності інвестиційної складової бюджетних видатків та стратегічні завдання
переорієнтації боргової політики, зменшення боргового тягаря та розвитку
альтернативних, непозичкових інструментів фінансування бюджетних
видатків.
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МОДЕЛЬ
СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
У статті проаналізовано базові моделі щодо функціонування ринку цінних паперів
(англо-американська та японо-німецька); розглянуті підходи до визначення моделі українського ринку цінних паперів; визначено його універсальні та специфічні риси; запропоновано
уточнену модель вітчизняного ринку цінних паперів як відкритої системи, а також напрямки
підвищення його ефективності.
Ключові слова: ринок цінних паперів, модель фондового ринку, емітенти, інвестори,
професійні учасники, державне регулювання ринку цінних паперів.

Baula O.V.
MODEL OF MODERN LOCAL MARKET SECURITIES
In the article base approaches are analysed in relation to functioning of market of
equities (English-American and Japanese-German); approaches are considered to determination
of model of the Ukrainian market of equities; certainly his universal and specific lines; the
specified model of domestic market of equities is offered as an open system, and also directions
of increase of his efficiency.
Key words: securities market, model of fund market, issuers, investors, professional
participants, state management of securities market.

Баула Е. В.
МОДЕЛЬ
СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
В статье проанализированы базовые модели относительно функционирования
рынка ценных бумаг (англо-американская и японо-немецкая); рассмотрены подходы к
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определению модели украинского рынка ценных бумаг; определены его универсальные
и специфические черты; предложена уточненная модель отечественного рынка ценных
бумаг как открытой системы, а также направления повышения его эффективности.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, модель фондового рынка, эмитенты,
инвесторы, профессиональные участники, государственная регуляция рынка ценных
бумаг.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Одним з факторів
успішного розвитку ринкових відносин в Україні є створення сприятливих
умов для прискореного реформування інвестиційної сфери та фінансовокредитної системи. За цих умов особливої ваги набуває ринок цінних
паперів, який є вищою формою розвитку товарно-грошових відносин.
При гармонійному розвитку, сформованих інститутах, налагодженому
правовому забезпеченні механізмів захисту інтересів усіх його учасників
– інвесторів, емітентів, посередників – він є потужним прискорювачем
економічного розвитку будь-якої країни. Ринок цінних паперів сприяє
адекватнішому реагуванню фінансової системи на кон’юнктурні коливання
потоків капіталів і забезпечує перерозподіл останніх у галузі з вищою
прибутковістю; акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу й
соціальну сферу; структурній перебудові економіки; позитивній динаміці
соціальної структури суспільства; підвищенню достатку домогосподарств
шляхом можливості володіння і вільного розпорядження цінними паперами,
що допомагають заощадження споживачів перевести із стану незадоволеного поточного попиту в стан, що забезпечує їх збереження і примноження. Тому недооцінка місця та ролі ринку цінних паперів в економіці
України, або ж навпаки завищення його реальних можливостей можуть
призвести до стратегічних прорахунків у здійсненні політики ринкової
трансформації української економіки. Обрана модель ринку цінних паперів є
важливим чинником впливу на його ефективність.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженням проблем формування моделі вітчизняного ринку
цінних провели З. Ватаманюк, С. Давимука, А. Загородній, В. Загорський,
А. Задоя, В. Колесник, А. Кондрашихін, Ю. Кравченко, І. Кривов’язюк,
О. Кузьмін, К. Марахов, О. Мендрул, О. Мозговий, Л. Новомлинська,
В. Оскольський, О. Охріменко, В. Павлов, З. Шевченко та ін.
Однак, окремі аспекти формування моделі національного ринку
цінних паперів розглянуті недостатньо. Розвиток економіки України
зумовив зосередження уваги у цьому дослідженні на проблемах вибору
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оптимальної моделі для фондового ринку України. Об’єктивна доцільність
подальшого дослідження цих проблем пов’язана з потребою формування
інвестиційного потенціалу України з врахуванням досвіду світових
господарських систем.
Цілі статті. Метою нашого дослідження є:
- визначити та проаналізувати базові моделі щодо функціонування ринку цінних паперів (англо-американська та японо-німецька);
- розглянути підходи до визначення моделі українського ринку
цінних паперів;
- узагальнити риси фондового ринку України;
- уточнити модель вітчизняного ринку цінних паперів як відкритої
системи, а також запропонувати альтернативні напрямки підвищення
його ефективності.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У сучасному світі існує декілька
базових підходів щодо функціонування ринку цінних паперів, вибір
якого визначальним чином впливає на ефективність усього фінансового
сектора економіки країни.
Ці моделі, по суті, пов’язані з двома підходами до ведення ринкового господарювання у фінансовій сфері – англо-американським (ринковоорієнтована модель) та японо-німецьким (банківсько-орієнтована модель).
Для ринково-орієнтованої моделі характерні такі риси: високий
рівень розвитку ринку капіталу; населення більшу частину своїх заощаджень вкладає у виробництво безпосередньо або через систему небанківських фінансових посередників; високий ступінь спеціалізації фінансових
інститутів; характерна небанківська модель ринку цінних паперів; функціонує велика кількість небанківських фінансових інститутів; комерційні
банки задовольняють потреби корпорацій в короткостроковому кредиті,
вони досить обмежені у формуванні портфеля вкладень і можливостях
контролю корпорацій; банківська система – сегментна. Банківсько-орієнтована модель характеризується такими ознаками: порівняно низький
рівень розвитку ринку капіталу, а особливо ринку ризикового капіталу;
заощадження трансформуються переважно у форму короткострокових і
довгострокових кредитів через добре розвинену мережу комерційних
банків та інших депозитних інститутів; переважають універсальні фінансові
інститути, зокрема банки; характерна банківська модель ринку цінних
паперів; обмежена кількість небанківських фінансових інститутів; комерційні банки, зазвичай, не мають обмежень у виборі вкладень (портфель
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банку) і в контролі за діяльністю корпорацій; універсальна банківська
система [1, с. 506].
Принципова розбіжність даних моделей ведення ринкового господарювання у фінансовій сфері полягає у масштабах контролю банківської
системи над акціонерним капіталом промислових корпорацій. Ринковоорієнтована структура склалась у відповідні періоди в США, Великобританії, Канаді, Австралії, а також Мексиці, Туреччині, Гонконгу, Малайзії
та Сінгапурі; банківсько-орієнтована – у Німеччині, Австралії, Франції,
Бельгії, Італії, Португалії, Іспанії, Фінляндії, Норвегії, тобто континентальній Європі, в Індії та Індонезії [7, с. 38]. Цю структуру також обрали
майже всі країни Центрально-Східної Європи. Ринково-орієнтована фінансова система може функціонувати за умови добре розвиненого «законного
примусу» та захищених прав власності. Тому країни з перехідною економікою, де законодавча база та інституційна інфраструктура на нижчому
рівні, створюють банківсько-орієнтовану фінансову систему.
Риси відповідної моделі можуть виявлятися в одних країнах чітко,
а в інших – частково. На сучасному етапі спостерігається тенденція до
зближення цих двох моделей, тому деякі економісти виділяють ще третю
модель – змішану. Дослідники фінансового ринку розглядають оптимальні
варіанти комбінування зовнішнього фінансування, що базуються на ринку
цінних паперів, із позичковим банківським фінансуванням. Вибір тієї
чи іншої моделі має принципове значення для формування конкурентних
переваг країни, для розвитку її економічних інститутів [6, с. 22]. До країн,
у яких сформувалась змішана модель, відносять Ірландію, Голландію,
Японію, Швейцарію, Данію та Швецію, а також Нову Зеландію, Таїланд,
Корею та Філіппіни [7, с. 39].
Вітчизняні фахівці пропонують різні підходи до визначення моделі
українського ринку. Відсутня єдина думка й у іноземних інвесторів, які
пропонують концептуальні засади моделей, запроваджених у їхніх країнах.
Головне розмежування стосується рівня централізації ринку. На практиці
у більшості країн наразі має місце еклектичне поєднання елементів різних
систем, а заходи, що реалізуються, є, в переважній більшості випадків,
не лише концептуально неузгоджені між собою, але й часто базуються
на протилежних принципах.
Питання щодо оптимальності тієї чи іншої моделі ринку – централізованої чи децентралізованої – є дискусійним. Загалом, торгівля є
більш динамічною та ефективною, якщо взаємодія покупців і продавців
цінних паперів відбувається в межах одного ринку. Чим вищим є ступінь
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консолідації ринку, тим вищою є ефективність національної торгівельної
системи. Існування великої кількості ринків негативно впливає на якість
їх роботи, обсяги торгівлі, стабільність цін. З іншого боку, за наявності
багатьох ринків виникає ефект конкуренції, що веде до зниження видатків
торгівлі цінними паперами. На сучасному етапі обсяги торгівлі окремих
організаторів торгівлі в Україні є настільки незначними, що насправді
ринок цінних паперів вже можна вважати консолідованим (на початок
2008 р. 91,81% всього об’єму операцій зосереджено в Першій фондовій
торговельній системі, а серед бірж лідирує Київська міжнародна фондова
біржа – 4,85%) [5]. Сучасним загальносвітовим напрямом розвитку
ринку цінних паперів є тенденція до консолідації ринку «знизу», коли
торгівля цінними паперами природним шляхом зосереджується на одному
ринку, а різні біржі інтегруються в єдину систему комунікацій [2, с. 10].
Формуючи національну модель ринку цінних паперів слід враховувати: наявність чітко окреслених правових меж для інститутів ринку
цінних паперів, а також детальної регламентації їх функцій та діяльності;
принципи розподілу на біржовий та позабіржовий, первинний та вторинний
ринки; наявність такої інфраструктури ринку цінних паперів, яка б відповідала рівню розвитку ринкової економіки в країні, структурі власності,
історичним та культурним традиціям; перспективи формування цілісної
системи ринку цінних паперів; наявність спеціальних органів регулювання
ринку цінних паперів, які займаються проблемами розвитку фінансового
сектора в країні. На нашу думку, в Україні пріоритетною стає німецько
- японська модель, яка передбачає формування інвестиційних ресурсів
переважно за рахунок кредитів комерційних банків. Такий стан речей
відповідає сучасним потребам підприємств та можливостям фінансової
системи, адже ресурси комерційних банків є наразі більшими, ніж ринку
цінних паперів. Хоча перспективи стабільного розвитку економіки пов’язані саме з фінансуванням через механізми ринку цінних паперів.
Фондовий ринок України увібрав у себе не лише універсальні, але
і специфічні риси, що визначають його національну модель. Універсальними рисами є: законодавче закріплення переліку цінних паперів; державне регулювання випуску цінних паперів; публікація емітентами звітів
про свою діяльність; біржовий і позабіржовий сегменти; обіг матеріалізованих і нематеріалізованих цінних паперів. А специфічними рисами
національного ринку цінних паперів є:
- пріоритет первинного ринку, що обумовлено приватизацією як
джерелом появи цінних паперів та бажанням їх продати за неможливості
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знайти покупця. Це призводить до неефективності цінних паперів, головна
функція яких зводиться до перерозподілу власності, а не до залучення
інвестицій в економіку;
- значна питома вага акціонерного ринку та обмеженість інших
видів фінансових інструментів;
- незначні обсяги та пізня емісія державних і муніципальних боргових цінних паперів.
Ринок цінних паперів не може функціонувати незалежно (замкнуто)
від інших ринків. Тому, розглядаючи його як відкриту систему слід, погодитись з думкою В. І. Павлова та І. В. Кривов’язюка, що на формування
і розвиток ринку цінних паперів та на напрямки діяльності державних
органів та інститутів – регуляторів на ринку цінних паперів серйозно впливають національна економічна стратегія, стан світового фінансового ринку,
ступінь інтегрованості у світовий ринок цінних паперів [3, с. 23], на її
вході знаходяться суспільні, та інституційні потреби, вимоги, інтереси,
а на виході – ступінь їх задоволення.
Існуючу модель ринку цінних паперів як відкритої системи пропонується доповнити механізмом взаємодії інститутів (інвесторів, емітентів,
посередників та держави) даного ринку (рис. 1).
Чинники впливу на формування і розвиток національного ринку цінних паперів
Стан світового
фінансового ринку

Національна
економічна стратегія

Ступінь інтегрованості у
світовий ринок

Напрямки діяльності державних органів та інститутів – регуляторів у сфері РЦП

Інвестори

1

Емітенти

2
7

8
ДЕРЖАВА

Суспільні та
інституційні
потреби, вимоги
та інтереси

6

5

9
Професійні учасники
ринку цінних паперів,
фінансові посередники
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4

Ступінь
задоволення
3 суспільних та
інституційних
потреб, вимог та
інтересів

1 – фінансування розвитку емітентів, обов’язки та відповідальність за
випуск цінних паперів; 2 – реалізація інтересів інвесторів, фінансові ризики,
особиста відповідальність за ризики; 3 – отримання доходу, фінансових
активів; 4 – надання інвестиційних ресурсів; 5 – фінансові зобов’язання,
дохід; 6 – реалізація інтересів, зменшення ризику втрати капіталу, кваліфіковане управління інвестиційним портфелем, надійність тривалого збереження капіталу; 7 – інвестори отримують гарантування прав та захист
інтересів; держава – податки від доходів; 8 – емітенти отримують норми
та правила діяльності, реєстрацію, контроль за діяльністю через регулярне
подання інформації регулятору; держава – податки від доходів та інформацію про діяльність; 9 – інфраструктурні учасники ринку отримують
ліцензування, правила та нагляд за діяльністю; держава – податки.
Рис. 1. Модель національного ринку цінних паперів як відкритої
системи
Центральними учасниками ринку цінних паперів є емітенти та
інвестори. Перші здійснюють емісію цінних паперів, беруть на себе зобов’язання та несуть відповідальність за їх випуск. Емітентами можуть бути
окремі підприємства (здійснюють випуск облігацій, векселів), акціонерні
товариства (акції, облігації), кредитно-фінансові установи (векселі), держава (облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), казначейські векселі), муніципальні органи (облігації) та інші юридичні особи [3, с. 25].
Інвестори (населення, комерційні банки і фонди, окремі підприємства
чи товариства, підприємницькі структури, державні інститути і фонди)
реалізують свої інтереси шляхом надання у користування фінансових
ресурсів. Це може здійснюватися наданням емітентам позики або через
придбання прав власності (взаємодіючи з емітентами безпосередньо чи
через фінансових посередників). У першому випадку інвестори беруть на
себе усі можливі фінансові ризики, а у другому – фінансові посередники
(інвестиційні фонди та компанії, торговці цінними паперами, довірчі товариства, дилери, брокери, депозитарії), професійні учасники та інститути
– регулятори (фондові біржі, саморегулівні організації) за певну комісійну
винагороду приймають обґрунтовані інвестиційні рішення і зменшують
ризик інвестування.
Держава, в свою чергу, визначає, гарантує і захищає права та інтереси
інвесторів, розробляє норми і правила діяльності емітентів та інфраструктурних учасників ринку цінних паперів, проводить їх реєстрацію, лі22

цензування та отримує регулярну інформацію про їх діяльність з метою
розробки ефективної державної політики у сфері визначення пріоритетів
розвитку ринку цінних паперів. Також держава як суб’єкт ринку отримує
податки від доходів емітентів, інвесторів, професійних учасників і плату
за реєстрацію та ліцензування діяльності. Залежно від ступеня ефективності та мобільності національного ринку цінних паперів значною мірою
вирішуються економічні проблеми країни та її інтеграція у світові фінансові ринки.
Висновки. Одним з головних недоліків ринку цінних паперів України на сучасному етапі є неповне використання його інвестиційного
потенціалу. Нині обсяги торгів на вторинному ринку хоча і зростають,
але все-таки залишаються досить незначними. Причому, переважну більшість обігу організованого ринку склали угоди з облігаціями державної
позики. Тому більшість фондових бірж стоять перед проблемою виживання, яка поглиблюється гострою конкуренцією з боку Першої фондової
торговельної системи. Головна перевага останньої полягає в онлайновому режимі ведення торгів, відсутності комісійних по кожній угоді, а
також у використанні новітніх програмно-технічних та інформаційних
комплексів. Таким чином, фондові біржі за даних умов ризикують втратити своє місце на організованому ринку цінних паперів України.
Для того щоб підвищити ефективність національної моделі вітчизняного ринку цінних паперів слід, на нашу думку, скористатися світовим
досвідом інтеграції організаторів торгівлі як на національному, так і на
міжнародному рівнях. Тому стратегічним механізмом розвитку організованого ринку цінних паперів України повинна бути інтеграція фондових
бірж в Єдину біржову фондову систему з подальшим входженням у відповідні міжнародні структури. Така форма вирішення даної проблеми є
найбільш реальною для українського ринку цінних паперів, оскільки
інший шлях – поглинання фондових бірж – є більш довготривалим і малоефективним. Завдання забезпечення цілісності вітчизняного ринку цінних
паперів за рахунок функціонування Єдиної біржової системи України
було поставлено на державному рівні ще у 1995 р/ [4], однак до сьогодні
ще не реалізоване.
1. Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика / За
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Фінансово-інвестиційна діяльність корпорації характеризується обсягами залучених
та раціонально розміщених фінансових ресурсів. Тому, для ефективного
менеджменту актуальним стає формування ґрунтовних висновків про її
доцільність і без ризикованість.
Це можливо: по-перше, встановивши змістовну сутність фінансовоінвестиційної діяльності корпорацій; по-друге, структурувавши її елементи; по-третє, проаналізувавши взаємозв’язки показників, що характеризують цю діяльність корпорації.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. В економічній літературі існують наукові праці присвячені
питанням управління, оцінці та аналізу фінансово-інвестиційної діяльності підприємств [1; 2; 3; 4], але вони не враховують специфіки діяльності корпоративних підприємств і не мають структурної будови відповідно до процедур залучення, внутрішнього обороту і перерозподілу
фінансових ресурсів.
Тому, наукове дослідження і вдосконалення організаційних підходів
щодо змісту та аналізу фінансово-інвестиційної діяльності корпорацій є
актуальним і відповідає вимогам часу.
Цілі статті. Метою даної статті є побудова системи показників
оцінки фінансово-інвестиційної діяльності корпорацій, що забезпечують
вдосконалення методики і організації аналітичного процесу і мають
практичну корисність.
Завданнями наукового дослідження є:
- встановити сутність фінансово-інвестиційної діяльності корпорацій;
- побудувати систему показників оцінки фінансово-інвестиційної
діяльності корпорацій;
- розробити методику аналізу забезпечення корпорації інвестиційними ресурсами;
- зробити відповідні висновки.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Організаційно фінансово-інвестиційну діяльність корпорацій можливо уявити у вигляді певного
протікаючого у часі процесу (тобто вимірюється в одиницях часу), що
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включає процедури залучення, внутрішнього обороту і перерозподілу, а
також розміщення фінансових ресурсів (грошових ресурсів) (рис. 1).
Фінансово-інвестиційна діяльність корпорації

Залучення
фінансових
ресурсів

Перерозподіл
фінансових
ресурсів

Розміщення
фінансових
ресурсів

Емісія

Облікова політика

Кредитування

Прибуток

Бюджетування

Інвестування

Отримання
кредитів

Проектне
фінансування

Безповоротне
фінансування

Страхові
резерви

Перетік фінансових
ресурсів

Амортизаційні
відрахування

Внутрішнє
страхування

Кредиторська
заборгованість

Розподіл затрат

Логічні фінансові зв’язки
Організаційні зв’язки
Структурні зв’язки
Рис. 1. Схема структурної будови фінансово-інвестиційної діяльності корпорацій.
Специфіка діяльності корпорацій полягає в тому, що в кожному з
блоків функції можуть бути ранжовані за рівнем управлінських рішень
на їх виконання.
Так, в блоці залучення ресурсів рішення про додаткову емісію,
використання прибутку приймається на рівні Ради директорів; рішення
про отримання кредиту і збір страхових внесків – на рівні топ-менед26

жерів, а рішення про порядок формування резервів, використання кредиторської заборгованості – на рівні окремих бізнес-процесів.
За аналогічним принципом проводиться ранжування задач і в
інших блоках, що дозволяє використовувати стандартні підходи до управління діяльністю на різних рівнях корпорації.
Зокрема, в повному обсязі може бути реалізована багаторівнева
концепція управління, яка дозволяє досягти синергічного ефекту в
рамках декількох бізнес-процесів корпорації.
Залучення фінансових ресурсів – діяльність корпорації, спрямована на отримання грошових коштів, необхідних для її нормального
функціонування, тобто на формування пасивів.
У рамках корпорації ця задача ускладнюється наявністю в її організаційній структурі різних типів господарюючих суб’єктів. Так, страхова
компанія може залучати кошти, в основному, за рахунок збору страхових внесків, а банк за рахунок залучення депозитних вкладів.
У пошуку і оцінці оптимального балансу залучених і розподілених
фінансових ресурсів полягає головна мета аналізу фінансово-інвестиційної діяльності корпорацій.
Не дивлячись на багатоваріантність, залучення фінансових ресурсів в кінцевому результаті зводиться до чотирьох способів, кожен з
яких має свої відомі особливості. Однак, в запропонованій нами системі
розуміється, що кількість складових кожного елементу обмежена лише
економічною доцільністю і законодавством.
Наприклад, не можна розміщувати більше однієї емісії, або розподіляти прибуток в джерела не зазначені в Статуті.
При цьому слід зауважити, що обсяг залучених фінансових ресурсів, на нашу думку, має визначатися на основі аналізу балансу залучених
і розподілених фінансових ресурсів.
Аналіз внутрішнього обороту і структури перерозподілу фінансових ресурсів – джерело управління фінансовими ресурсами шляхом зміни
їх пропорцій і структури, для найбільш ефективного використання в
рамках корпорації всіх наявних засобів.
У зв’язку з цим необхідно виділяти такі показники як :
1. Фінансові ресурси корпорації – це власні кошти корпорації, тобто
кошти всіх її учасників.
2. Фінансовий потенціал корпорації – обсяг ресурсів, які вона може
мобілізувати на фінансовому ринку.
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3. Інвестиційні потреби – обсяг коштів, необхідний всім учасникам
корпорації для виконання комплексної інвестиційної програми (розробляється в рамках фінансової стратегії корпорації і включає напрямки,
терміни і обсяги інвестицій за всіма учасниками.
4. Потреба корпорації в інвестиційних ресурсах – різниця між інвестиційними потребами та фінансовими ресурсами корпорації.
Тобто:
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де Ï ²ÐÊ – потреба в інвестиційних ресурсах корпорації;
²Ï – інвестиційні потреби всіх компаній корпорації;


I

ÔÐ – фінансові ресурси всіх компаній корпорації;
j

І  1, , N ; N – число компаній корпорації, що мають інвестиційні
потреби;

J  1, , М ; М – число компаній корпорації, що мають вільні фі-

нансові ресурси.
Якщо:
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то ситуація для здійснення інвестиційної програми позитивна, і сума,
що дорівнює:
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може розглядатися у вигляді мобільного резерву, або страхового резерву
корпорації. Якщо в структуру корпорації входить страхова компанія, то
страховий резерв може бути спрямований як внесок для диверсифікації
підприємницького ризику по інвестиціям.
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У випадку, коли структура корпорації має диверсифікований характер, з’являється можливість маневру фінансовими ресурсами і балансове
рівняння декілька ускладнюється.
Так, відбувається часткове елімінування показника інвестиційних
потреб одних бізнес-процесів корпорації і страхового резерву інших. В
цьому випадку знижуються консолідовані інвестиційні потреби корпорації,
тобто знижується важливість проблеми забезпечення її фінансовими
ресурсами.
При цьому слід відмітити, що сукупний дохід корпорації не змінюється, що дозволяє покращити значення показників загальної ліквідності
та платоспроможності за рахунок більш ефективного використання власних фінансових ресурсів корпорації.
Висновки. Таким чином, в результаті використання запропонованої методики аналізу, для материнської компанії і топ-менеджерів корпорації з’являється можливість оцінити сукупний дефіцит фінансових
ресурсів і виділити можливі напрямки мінімізації дефіциту.
Як варіант, з використанням запропонованої системи рівнянь, може
будуватися бюджет корпорації з виділенням фінансових ресурсів на функціонування основних програм окремими бізнес-одиницями і бізнес-процесами.
1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия.: Пер. с англ. – Спб.: Издательство «Питер»,
1999. – 446с.
2. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.: Пер. с англ. – М.: ЗАО
«Олимп-Бизнес», 1997. – 1008с.
3. Грідчіна М. В. Управління фінансами акціонерних товариств: Навч. посібн. – К.: А.С.К.,
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У статті проаналізовано погляди науковців щодо сутності соціального страхування,
дано власне визначення поняття «соціальне страхування». Систематизовано функції соціального страхування у вигляді ієрархічно впорядкованої цілісної системи та відображено їх
на двох рівнях – рівні фізичної особи та державному рівні.
Ключові слова: економічна безпека, соціальний захист, соціальне страхування,
функції соціального страхування.
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THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASES
OF SOCIAL SECURITY
In the article the position of research workers are analysed in relation to essence of social
security, own determination of concept «social security» is given. The functions of social security
are systematized as a hierarchically well-organized integral system and they are represented on
two levels – level of physical person and state level.
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Васечко Л. И.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
В статье проанализированы взгляды научных работников относительно сущности
социального страхования, дано собственное определение понятия «социальное страхование». Систематизированы функции социального страхования в виде иерархически упорядоченной целостной системы и отображено их на двух уровнях – уровни физического лица
и государственном уровне.
Ключевые слова: экономическая безопасность, социальная защита, социальное
страхование, функции социального страхования.

Постанова проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Трансформація
суспільно-економічної системи України на початку 90-х років минулого
сторіччя створила для населення країни радикально нову ситуацію, що
характеризувалася незвично високим рівнем соціальних ризиків: втратою
місця роботи, підвищенням вартості життя, труднощами в отриманні
необхідної медичної допомоги та якісної професійної освіти. Водночас
різко зросла чисельність населення, що потребувала соціального захисту
– безробітні, бездомні, біженці, багатодітні сім’ї. Зниження купівельної
спроможності заробітної плати, пенсій та допомог, масові затримки виплат
заробітної плати та пенсій – ці та інші фактори призвели до виникнення
ареалів бідності та убогості. Таким чином, в останні десятиріччя питання
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соціального захисту істотно підвищили свою актуальність для переважної кількості населення України.
Нині перед Україною постає досить непросте завдання – побудова
соціальної держави, покликання якої полягає у забезпеченні кожному
громадянину належних цивілізованих умов існування. Ідеї солідарної
відповідальності у суспільстві повинні реалізовуватися через фінансову
підтримку державою найбільш вразливих та незахищених верств населення:
дітей, інвалідів і т.д. Оптимальним інститутом соціального захисту, в
якому вдало поєднується вказаний вище принцип, є інститут соціального
страхування. Зауважимо, що парадигма сучасного соціального страхування
полягає в необхідності активізації чинної системи соціального страхуання як складової концепції економічної безпеки, спрямованої на вижиання нації та забезпечення кожному громадянину гідних умов існування.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. У економічній літературі останнім часом зроблено ряд вдалих
спроб визначення сутності та функціонального призначення соціального
страхування. Серед них найбільшої уваги заслуговують дослідження
В. Базилевича, О. Залєтова, М. Кричевського, В. Роїка [1; 2; 3; 4].
Однак, аналіз публікацій з досліджуваної проблеми свідчить про те, що
не всі питання, присвячені змісту соціального страхування, розглянуті на
достатньому рівні. Теоретичного переосмислення потребує ряд методологічних положень даного питання в аспекті динаміки сучасних процесів
економічного розвитку.
Цілі статті. Виходячи з вищезазначеного, вважаємо необхідним:
по-перше, проаналізувати погляди науковців щодо сутності соціального
страхування, по-друге, дати власне визначення поняття «соціального
страхування» і по-третє, систематизувати функції соціального страхування,
представивши їх як ієрархічно впорядковану цілісну систему.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У публікаціях науковців, виданих
за останні десятиріччя, соціальне страхування переважно розглядається
як основний базовий інститут соціального захисту населення в країнах з
ринковою економікою.
Так, Н. І. Машина розглядає соціальне страхування як «механізм
реалізації соціальної політики держави» [5, с. 351], що, на нашу думку,
є вірним, але дещо розпливчастим визначенням.
Відомий український вчений В. Д. Базилевич характеризує соціальне
страхування як систему заходів щодо забезпечення громадян у старості,
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підтримки материнства та дитинства, на випадок захворювання, втрати
працездатності, а також з охорони здоров’я членів суспільства в умовах
безплатної медицини [1, с. 74]. Поділяючи позицію В. Д. Базилевича,
Н. М. Внукова та Н. В. Кузьминчук зазначають, що соціальне страхування є системою заходів щодо матеріального забезпечення населення в
старості, на випадок захворювання чи втрати працездатності в працездатному віці, на випадок безробіття, підтримки материнства й дитинства,
охорони здоров’я громадян, при виході на пенсію [6, с. 20]. С. С. Осадець говорить про соціальне страхування як про спосіб матеріального
забезпечення громадян у разі безробіття, захворювання, від нещасного
випадку, а також у старості [7, с. 568].
Водночас існують інші визначення поняття «соціальне страхування». Так, більш повно визначає сутність соціального страхування
О. Є. Губар. На її думку, це – «система правових, економічних, організаційних відносин захисту майнових інтересів громадян у разі настання
страхових випадків, визначених чинним законодавством або договором
страхування, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом
сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів та
доходів від розміщення коштів цих фондів, а також державних дотацій»
[8, с. 5-6].
Ряд науковців трактують зміст соціального страхування з правової
точки зору. Б. Надточій розглядає соціальне страхування як встановлену
державою систему права щодо надання соціальних послуг та матеріального забезпечення громадянам у разі хвороби, повної, часткової або
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від громадян причин, старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових коштів, що формуються шляхом
сплати страхових внесків працедавцями та найманими працівниками, а
також бюджетних асигнувань у випадках, визначених законодавством
[9, с. 31-32]. Його думку поділяє Н. Б. Болотіна, говорячи про соціальне
страхування як про систему прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає
надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової працездатності,
втрати годувальника, безробіття з незалежних обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових
фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником
або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та
інших джерел, передбачених законом [10, с. 210]. Близьким за значенням
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та змістом розглянутого формулювання є визначення С. М. Синчук та
В. Я. Бурак. Вони зазначають, що соціальне страхування є системою правовідносин щодо акумуляції коштів, а також щодо надання матеріального забезпечення і соціальних послуг за рахунок грошових фондів, які
формуються шляхом сплати страхових внесків роботодавцями, а у випадках, передбачених законами, і особами, на користь яких здійснюється
страхування, при настанні страхового випадку в розмірах і порядку, передбачених законом [11, с. 100-101].
З фінансової точки зору відомий український вчений-фінансист
О. Д. Василик конкретизує соціальне страхування. Він деталізує послідовне формування соціального страхування шляхом вкладення ресурсів,
їхнього накопичення, перетворення в капітал, одержання доходу й
повернення вкладених коштів у майбутньому в обумовлений страховим
договором термін, зазначаючи при цьому, що перерозподіл фінансових
ресурсів у цьому разі не відбувається, так як ці ресурси надаються для
тимчасового користування [12, С. 295].
Найбільш ґрунтовно з фінансово-економічних позицій, на наш
погляд, визначають сутність соціального страхування С. І. Юрій, М. П. Шаваріна, Н. В. Шаманська: «Соціальне страхування є фінансовою категорією,
яка виражає економічні відносини, що виникають в процесі розподілу
валового внутрішнього продукту шляхом формування фондів грошових
фондів та їх використання для забезпечення громадян у старості, на
випадок постійної чи тимчасової втрати працездатності, безробіття,
підтримки материнства, а також з охорони здоров’я» [13, с. 17].
Російські науковці мають власне уявлення сутності соціального
страхування. Наприклад, за С. Ю. Яновою соціальне страхування є «системою відносин по перерозподілу національного доходу, яка полягає у
формуванні за рахунок обов’язкових страхових внесків працівників та
роботодавців спеціальних страхових фондів та використанні коштів цих
фондів для компенсації втрати трудового доходу або його підтримки
внаслідок дії визначених універсальних соціальних ризиків» [14, с. 162].
Ємним соціально-правовим поняттям репрезентує соціальне страхування В. Д. Роїк – через сукупність соціальних економічних та правових
відносин по формуванню та розподілу фінансових коштів, що призначені для захисту працездатного населення від соціальних ризиків (економічний аспект), і як систему прав та обов’язків суб’єктів по забезпеченню соціальних гарантій застрахованим (правовий аспект) [4, с. 147].
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Найбільш чітким з фінансової точки зору, на нашу думку, є формулювання сутності соціального страхування М. А. Кузяєвою. Вона визначає соціальне страхування як «універсальну для ринкової економіки
фінансову систему, яка дозволяє компенсувати дію соціальних ризиків
за рахунок перерозподілу частини національного доходу між окремими
групами населення у автономному від інших перерозподільних процесів
режимі з урахуванням міри соціального ризику та трудового вкладу
кожного у формування національного доходу» [15, с. 38].
Інтегруючи різноманітні підходи та узагальнюючи дефініції, пропонуємо власне визначення соціального страхування, яке, на нашу думку,
найбільш повно відображає його сучасні риси. Соціальне страхування –
це система соціально-страхових відносин, направлених на забезпечення
управління соціальними ризиками суспільства шляхом перерозподілу
коштів, зібраних з цією метою в обов’язковому порядку або на добровільних началах та акумульованих в спеціалізованих страхових фондах.
Відзначимо, що в нашому визначенні поняття «соціальне страхування», на відміну від вище наведених формулювань, по-перше, підкреслюється соціально-страховий характер, що властивий цим відносинам; по-друге, відображається місце та роль соціального страхування в
системі соціального захисту громадян; по-третє, вказується основна мета
соціального страхування та механізм її досягнення.
І ще одне важливе зауваження. В процесі свого розвитку соціальне
страхування оформилося у самостійну систему, що відрізняється і від
власне страхової, і від системи, яка заснована на принципах соціального
забезпечення. Причому поняття «соціальне страхування» трактується у
діапазоні від соціального забезпечення до всіх можливих форм страхування соціальних ризиків і лише як державне соціальне страхування.
Добровільне та недержавне соціальне страхування оговорюються окремо.
Варто підкреслити, що сутність соціального страхування розкривається через її функції, які органічно взаємопов’язані.
У публікаціях різних науковців, дослідників системи соціального
страхування, представлені основні функції соціального страхування.
Систематизація уявлень науковців щодо різноманіття функцій соціального страхування наведена в табл. 1.
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Таблиця 1
Функції соціального страхування
Автор
1
В. Д. Базилевич

Функції соціального страхування
2
- формування грошових фондів, з яких покриваються затрати, пов’язані з утриманням непрацездатних;
- забезпечення чисельності та структури трудових ресурсів;
- скорочення розриву в рівнях матеріального забезпечення працюючих та непрацюючих громадян;
- сприяння вирівнюванню життєвого рівня різних соціальних груп населення, не залучених до трудового
процесу
В. Й. Плиса
- соціального захист;
- забезпечення фінансування соціальної допомоги;
- регулювання доходів та рівня життя різних груп населення;
- попередження та профілактики наслідків настання соціальних ризиків
С. І. Юрій,
- розподільна функція – здійснюється у формі руху грошових коштів: між окремими державними
М. П. Шаваріна, соціальними фондами; між бюджетами та соціальними фондами; шляхом виплати пенсій, соціальних
Н. В. Шаманська допомог фізичним особам; шляхом направлення коштів на утримання органів управління; шляхом
інвестування у цінні папери тощо;
- контрольна функція – здійснюється у формі фінансового контролю за рухом грошових коштів. Вона
забезпечує повне та своєчасне надходження коштів до соціальних фондів та їх цільове використання
згідно з плановими завданнями
В. Д. Роїк
- відтворювальна функція – забезпечує трансформацію частини заробітної плати у страхові резерви для
суворо цільового використання;
- функція солідарного перерозподілу – реалізує перерозподіл страхових коштів з позиції солідарної участі
суб`єктів страхування у наданні матеріальної допомоги тим з них, для кого настають страхові випадки;
- функція соціального захисту застрахованих – виражається у збереженні досягнутого життєвого рівня
застрахованих за допомогою механізмів компенсації втраченого заробітку або додаткових
непередбачених витрат, пов`язаних з лікуванням або реабілітацією
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Продовж. табл. 1
1
2
Н. М. Внукова, Н. - формування грошових фондів, з яких покриваються витрати, пов’язані з життєдіяльністю непрацеВ. Кузьминчук
здатних і осіб, що з огляду на обставини не беруть участі в трудовому процесі;
- забезпечення потрібної структури трудових ресурсів;
- зменшення розриву в рівнях матеріального забезпечення працюючих і непрацюючих (безробітні,
інваліди) громадян;
- сприяння вирівнюванню життєвого рівня різних соціальних груп населення, не залучених до трудового
процесу;
- підтримка сформованого матеріального рівня застрахованого, якщо звичайне джерело доходу стає для
нього недоступним (захисна функція);
- відшкодування збитку з втрати працездатності і збитку здоров’я за допомогою матеріального
відшкодування втрати заробітку, а також оплати послуг у зв’язку з лікуванням і реабілітацією
(компенсаційна функція);
- забезпечення застрахованим (і членам їхніх родин) покриття усіх витрат, достатніх для нормального
протікання відтворювального циклу, що охоплює практично весь життєвий цикл, у випадку хвороби,
старості, інвалідності, безробіття, вагітності (відтворювальна функція);
- вплив на суспільний розподіл і перерозподіл: соціальні виплати збільшують частку вартості, що
направляється на споживання застрахованим; це полягає в поділі матеріальної відповідальності за
соціальні ризики між усіма застрахованими, роботодавцями і державою (перерозподільча функція);
- узгодження інтересів соціальних суб’єктів з ряду принципових для життєдіяльності найманих
робітників питань (стабілізуюча функція)

Складено за: [1, с. 75; 16, с.279; 13, с.18-19; 4, с. 156-158; 6, с. 23-24]
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Проведене дослідження основних функцій соціального страхування
виявило, що у сучасній науковій думці, з одного боку, сформоване уявлення щодо механізму реалізації соціального страхування на функціональному рівні. З другого боку, ця проблематика, на наш погляд, висвітлюється або надто звужено, або поверхнево, або не систематизовано.
Наприклад, Базилевич В. Д. представляє функції соціального
страхування у вузькому розумінні, без чіткого розподілу за сферами направлення діяльності у соціальному страхуванні. С. І. Юрій, М. П. Шаваріна, Н. В. Шаманська виділяють лише розподільну та контрольну
функції, що, на нашу думку, не відображає повною мірою прояву сутності
соціального страхування. Дещо ширше розкриває функції соціального
страхування В. Д. Роїк, виокремлюючи серед них і функцію соціального
захисту застрахованих. Найбільш детально розкриваються функції соціального страхування Н. М. Внуковою та Н. В. Кузьминчук, однак без чітко
визначеної ієрархії.
Зважаючи на це, вважаємо необхідним представити власне бачення
механізму реалізації соціального страхування на функціональному рівні,
побудувавши ієрархічно впорядковану цілісну систему функцій соціального страхування та відобразивши їх на двох рівнях – рівні фізичної особи
та державному рівні (табл. 2).
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Таблиця 2
Систематизація функцій соціального страхування
Функції
соціального страхування
захисна
попереджувальна
(превентивна)
відтворювальна

перерозподільна
контролююча
стимулююча
акумулююча
інвестиційна
стабілізуюча

На рівні фізичної особи

На рівні держави

забезпечення відчуття фінансової
захист від ризику (звільнення від додаткових
захищеності
фінансових витрат)
зниження ймовірності настання страхових соціальних ризиків і негативних наслідків від їх
прояву
компенсація матеріальних втрат внаслідок забезпечення безперервності суспільного
настання страхових ризиків (втрати
відтворення
працездатності, настання пенсійного віку,
безробіття, нещасного випадку)
підтримка досягнутого рівня доходів
перерозподіл ризиків у часі та просторі
населення
підвищення особистої відповідальності
контроль над ризиками, а також за строго
цільовим формуванням та використанням
коштів страхових соціальних фондів
стимулювання ділової активності населення стимулювання науково-технічного прогресу
гарантія постійної наявності резервів
переведення пенсійних збережень у
забезпечення економіки країни
інвестиції
інвестиційними ресурсами
стабілізація рівня життєдіяльності
узгодження інтересів соціальних суб’єктів з
працівників
системою соціального страхування
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Як видно з табл. 2, соціальне страхування реалізується завдяки
широкому спектру функцій, серед яких із дев’яти характеризуються як
власне економіко-фінансового спрямування (захисна, попереджувальна
(превентивна), відтворювальна, перерозподільна, контролююча, стимулююча, акумулююча, інвестиційна, стабілізуюча), що, в свою чергу,
свідчить про значущість соціального страхування як важливого сектору
фінансового потенціалу країни.
Зазначимо, що комплексність функцій соціального страхування дає
можливість системі соціального страхування в нових умовах господарювання здійснюватися найбільш ефективно. Водночас перспективи розвитку соціального страхування повинні пов`язуватися з його перетворенням у специфічну форму соціального захисту економічно активного
населення.
Висновки. Наведене дослідження сутності соціального страхування
та його основних функцій дає можливість зробити наступні висновки:
1. Оптимальним інститутом соціального захисту працездатного
населення в Україні є соціальне страхування, яке повинне забезпечувати
громадянам встановлені державою гарантії по захисту від соціальних та
професійних ризиків, пов’язаних із втратою заробітку та здоров’я.
2. Інтеграція різноманітних підходів українських та російських
науковців та узагальнення дефініцій щодо сутності соціального страхування зумовили власне визначення поняття «соціальне страхування».
3. Соціальне страхування – це система соціально-страхових відносин, направлених на забезпечення управління соціальними ризиками
суспільства шляхом перерозподілу коштів, зібраних з цією метою в
обов’язковому порядку або на добровільних началах та акумульованих
в спеціалізованих страхових фондах.
4. Систематизація уявлень науковців щодо різноманіття функцій
соціального страхування дала можливість представити власне бачення
механізму реалізації соціального страхування на функціональному рівні
у вигляді ієрархічно впорядкованої цілісної системи, відображеної на
двох рівнях – рівні фізичної особи та державному рівні.
5. Основними оптимальними функціями соціального страхування
в умовах розвитку ринкової економіки варто вважати захисну, попереджувальну (превентивну), відтворювальну, перерозподільну, контролюючу,
стимулюючу, акумулюючу, інвестиційну, стабілізаційну, оскільки саме
у такій сукупності, на наш погляд, можна реально відобразити раціональне функціонування системи соціального страхування.
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Статья посвящена состоянию и особенностям функционирования отечественной
системы управления финансовыми ресурсами предприятий в контексте организации финансового планирования на предприятии, его значимости на современном этапе хозяйствования. Обосновано и предложено отдельные организационные мероприятия по совершенствованию исследуемого процесса.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Ефективне управління фінансовими ресурсами підприємств не можливе без планування.
Якісна організація процесу фінансового планування, який максимально
враховує всі фактори, що впливають на діяльність підприємства в плановому періоді, є одним зі способів інтенсифікації діяльності за рахунок
більш раціонального використання фінансових ресурсів.
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання фінансового планування розглядалось багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями, такими як О. М. Бандурка, І. О. Бланк,
Л. Д. Буряк, С. А. Варакута, Ю. Н. Єгоров, В. С. Золотарев, І. В. Зятковський,
А. І. Ільїн, М. Я. Коробов, Г. Г. Кірейцев, Н. Ю. Калач, І. Є. Мойсеєнко,
П. І. Орлов, К. Я. Петров, А. М. Поддєрьогін та інші. Проте, безпосередньо
окремим питанням організації фінансового планування в рамках організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами
акціонерних товариств вчені не розглядали.
Цілі статті. У даній роботі ми ставимо за мету обґрунтувати основні
принципи організації фінансового планування у рамках організаційноекономічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Наукова школа сформулювала
фінансове планування як процес розробки системи фінансових планів і
бюджетів по забезпеченню функціонування і розвитку підприємства
необхідними фінансовими ресурсами і підвищення ефективності його
фінансової діяльності в наступному періоді. Що ж до самої системи фінансового планування виділяється прогнозування фінансової діяльності,
поточне планування фінансової діяльності та оперативне планування
фінансової діяльності.
Найбільш важливою і складною вважається система прогнозування
фінансової діяльності, формою реалізації якої, за словами І. О. Бланка
17 є розробка загальної фінансової стратегії. На думку ж автора, вищезгадана система повинна мати назву «стратегічне фінансове планування
та прогнозування». Тобто, поняття «стратегічне фінансове планування»
і «прогнозування» безумовно взаємопов’язані, але не тотожні. Стратегічне
фінансове планування пов’язане з розробкою довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства і найефективніших шляхів його досягнення.
В роботі ми втілюємо його в концептуальній моделі організаційноекономічного механізму управління фінансовими ресурсами.
Прогнозування ж являє собою процес розробки прогнозів, тобто
науково обґрунтованих суджень про можливі стани об’єкту, явища та
тенденції їх розвитку в майбутньому. Взаємозв’язок між фінансовою
стратегією і фінансовим прогнозом заключається в використанні найбільш раціонального прогнозного варіанту для планових розробок.
Не зважаючи на те, що основою системи планування діяльності
підприємств є стратегічне планування, її ключовою ланкою є поточне та
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оперативне планування, оскільки саме вони задають рівень конкретизації
планів, необхідних для безпосереднього управління товариством.
Так, система поточного планування базується на розробленій фінансовій стратегії і фінансовій політиці по окремим аспектам фінансової
діяльності. Це планування заключається в розробці конкретних видів
поточних планів (план доходів і витрат з операційної діяльності, план
доходів і витрат з інвестиційної діяльності, план надходження і видатків
грошових коштів, балансовий план і т. д.).
Система ж оперативного планування фінансової діяльності базується
на розробці короткострокових планових завдань з забезпечення підприємства
фінансовими ресурсами. Головною формою оперативного планування є
бюджети, тобто оперативні фінансові плани на короткостроковий період.
В сучасній науковій літературі широко висвітлюються питання
заповнення різних форм планів та бюджетів, однак недостатньо висвітлюється питання їх взаємозв’язку і послідовності через призму інформаційних потоків. Між тим, це питання є ключовим для розуміння сутності
цих форм, а також принципів управління фінансовими ресурсами, основаних на їх використанні.
Тому, на нашу думку, процес фінансового планування слід розглядати як систему взаємопов’язаних форм поточних фінансових планів і
оперативних бюджетів з відображенням їх місця в загальній системі
планування підприємства.
Процес організації планування на підприємствах і визначення місця
фінансового планування в ньому може бути показано у вигляді схеми,
яка відображує послідовність управлінських процедур, оформлених у
вигляді планових документів (бюджетів і планів), а також їх взаємозв’язків.
Запропонована нами схема організації процесу планування діяльності акціонерних товариств і визначення місця фінансового планування
в ній відображує інформаційні взаємозв’язки планових форм і етапів
планування в середньо – (1 р.) і короткостроковому періодах (квартал,
місяць).
Вона включає такі елементи:
1. Маркетингові дослідження і стратегічне планування. Поточне і
оперативне планування (ПіОП) ґрунтується на даних, отриманих в
процесі стратегічного планування. Таким чином, його початку передує
стратегічне планування – встановлення довгострокових цілей підприємства,
основане на даних маркетингових досліджень. Тематика і обсяг яких
визначається для кожного окремого підприємства і випадку. Дані, які
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отримані в процесі маркетингового дослідження використовуються в
подальшому визначенні обсягів і номенклатури випуску продукції
(переліку послуг, робіт) на плановий період, а також при плануванні цін
і обсягів реалізації в розрізі конкретних напрямків.
2. Формування бюджету основної діяльності (виробничої програми)
на рік (поточне планування) і квартал, місяць (оперативне планування).
Ця ланка системи планування передбачає визначення основних напрямків діяльності підприємства, номенклатури випуску продукції на плановий період. Здійснюється на основі вихідних даних процедури (1). Дані
отримані на виході процедури (2) використовуються при плануванні
організаційної структури, витрат на виробництво, придбання сировини і
матеріалів.
3. Планування змін організаційно-фінансової структури і штатного
розкладу у зв’язку з визначеними процедурою (2) виробничими показниками. Вихідні дані процедури (3) використовуються при плануванні
витрат на оплату праці.
4. Формування бюджету витрат на оплату праці. Вихідні дані процедури (4) використовуються при плануванні витрат на виробництво.
5. Формування бюджетів витрат на придбання сировини і товарів,
а також бюджету витрат на виробництво і утримання адміністративного
апарату. Планування перерахованих витрат здійснюється в розрізі планової
номенклатури випуску продукції і фінансової структури на основі даних.
Отриманих по результатам виконання процедур (2) і (4). Отримана по
результатам процедури інформація використовується для оцінки фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства в плановому
періоді.
6. Формування бюджету продаж. Передбачає планування цін на
виготовлену продукцію (товари, що реалізуються) з урахуванням певних
планових витрат, а також планування строків і обсягів реалізації в
натуральному і фінансовому вираженні з прив’язкою до каналів збуту.
Більш конкретно визначеним на основі даних першого процедурного
блоку. Вихідна інформація процедури (6) використовується при плануванні
фінансових результатів діяльності підприємства, а також при плануванні
формування та використання фінансових ресурсів і оцінці ефективності
використання їх в плановому періоді.
7. План ефективності виробництва і торгових операцій здійснюється
з метою визначення потенційної ефективності діяльності підприємства
в розрізі номенклатури випуску продукції і реалізації товарів на основі
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вихідної інформації процедур (5) і (6). Ефективність виробництва може
визначатись як відношення маржинального доходу (різниця між виручкою
від реалізації і прямими витратами на виробництво) до прямих витрат
на виробництво, розрахованих для кожної номенклатурної групи. Дані
розрахунків можуть використовуватись для співставлення зі стратегічними
планами підприємства і ефективністю використання альтернативних
джерел фінансових ресурсів.
8. Розрахунок потреби в оборотних активах по окремим елементам
(виробничі, товарні запаси, незавершене виробництво, дебіторська заборгованість готова продукція, грошові кошти, інші оборотні активи) здійснюється на основі виробничої програми залежно від технологічного і
фінансового циклів діяльності товариства. Традиційний алгоритм розрахунку
передбачає визначення норми запасу по кожному з елементів оборотних
активів в днях, а потім виходячи з денної витрати – визначення нормативу в фінансовому еквіваленті. Дані розрахунки використовуються
для заповнення бюджету формування оборотних коштів.
9. Планування активної частини (за балансовим принципом) частини бюджету формування оборотних коштів – планування середньорічних сум по елементам оборотних коштів з поквартальним розбиттям.
Вихідна інформація процедури (9) використовується для визначення
планових джерел фінансування оборотних засобів підприємства, а також
планової структури балансу підприємства.
10. Формування бюджету прибутків і збитків – планування фінансових результатів діяльності підприємства. Здійснюється на основі вихідних
даних процедур (6) – доходи і (5) – витрати. Результати процедури (10)
використовуються при плануванні розподілу чистого прибутку, а також
при розрахунку фінансово – економічних нормативів.
11. Бюджети використання коштів, які формуються за рахунок
чистого прибутку, тобто планування використання чистого прибутку.
Вихідна інформація даної процедури використовується при плануванні
джерел фінансування діяльності (процедура (12)) і розвитку (процедура
(13)) підприємства.
12. Планування пасивної частини (за балансовим принципом)
бюджету формування оборотних коштів, тобто планування джерел фінансування оборотних засобів підприємства (поквартально). Здійснюється
на основі даних про заплановані власні джерела фінансування (11) і суму
оборотних активів (9), необхідну для виконання запланованих нормативів
обсягів і номенклатури випуску продукції (реалізації товарів). Вихідна
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інформація процедурного блоку (12) використовується при визначенні
планових джерел кредитних ресурсів, а також планової структури балансу.
13. Планування активної частини (за балансовим принципом) бюджету розвитку підприємства – планування інвестицій в виробництво,
необхідних для виконання встановлених планами нормативів обсягу і
номенклатури випуску продукції та реалізації товарів (процедура (2)), а
також інших інвестицій. Вихідна інформація процедури (13) використовується при визначенні планових джерел інвестицій (14) і плануванні
фінансових потоків підприємства (17).
14. Планування пасивної частини (за балансовим принципом) бюджету розвитку підприємства, тобто планування джерел фінансування
інвестицій підприємства. Процедура здійснюється на основі даних про
заплановані власні джерела фінансування (11). Вихідна інформація процедури (14) використовується при визначенні планових джерел кредитних
ресурсів, а також планової структури балансу підприємства.
15. Бюджет кредитних ресурсів, який передбачає планування суми
необхідного залучення кредитних ресурсів і джерел. Розрахунок витрат,
пов’язаних з обслуговуванням кредитів (на цю суму коригуються заплановані витрати), строків їх залучення та повернення. Він здійснюється
на основі співставлення потреби в додаткових фінансових ресурсах для
поповнення оборотних засобів і інвестування в виробництво (процедура
(12)) з сумою власних джерел (процедура (14)). Вихідна інформація даної
процедури використовується в процесі складання бюджету фінансових
потоків (17).
16. Формування балансового бюджету, тобто планування майбутньої
структури балансу. Відправною точкою для його формування є фактичний стан активів і пасивів підприємства. Для активів здійснюється на
основі запланованих інвестицій (13), а також суми та структури оборотних
активів (9), для пасивів на основі даних про заплановане збільшення
власних фінансових ресурсів за рахунок чистого прибутку (11), а також
про заплановане збільшення позикових фінансових ресурсів (15).
17. Формування бюджету фінансових потоків, тобто планування
руху фінансових ресурсів за напрямками вибуття і надходження з урахуванням сум і строків на основі даних процедур (10, 15, 11, 13). Використовується цей процедурний блок для оцінки ймовірності розривів
між запланованими витратами і доходами в тому чи іншому періоді і
коригування планів залучення кредитних ресурсів з метою уникнення
розривів.
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18. Розрахунок нормативу формування фонду заробітної плати
по підприємству, в тому числі і планування принципів матеріального
стимулювання працівників. Наприклад, визначення відсотка відносно
певної бази , який регулює суму фонду оплати праці по підприємству і
забезпечує її збільшення у випадку збільшення бази (виручки від реалізації
і т.п.).Фонд оплати праці складається з заробітної плати (4) та фонду
споживання (11), який формується за рахунок чистого прибутку.
19. Розрахунок фінансово-економічних нормативів на плановий
період (показники платоспроможності та ліквідності підприємства, ефективності і оптимальності структури фінансових ресурсів за джерелами
формування (пасиви) та матеріалізованою формою (активи), а також
планування динаміки зміни фінансового стану підприємства.
Слід зазначити, що реальні взаємозв’язки між процедурами можуть
бути набагато складнішими, оскільки виконання кожної з процедур
може супроводжуватись появою обставин, які диктують необхідність
коригування уже здійснених процедур і відповідно наступних.
Розглянувши всі складові процесу планування, необхідно зазначити,
що в контексті системи бізнесу і логістизації виробництва всі 19 планових
документів пропонуємо розподілити на три блоки:
1) блок оперативного планування в межах плану доходів і видатків з
операційної діяльності (планові документи по процедурах 1, 2, 6, 7, 18);
2) блок оперативного планування в межах плану доходів і видатків
з фінансової діяльності (планові документи по процедурах 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 15, 16, 17, 19);
3) блок оперативного планування в межах плану доходів і видатків
з інвестиційної діяльності (планові документи по процедурах 13, 14).
Отже, найбільш значним і об’ємним в загальній схемі планування
є другий блок присвячений фінансовому плануванню.
Виділимо вісім етапів формування системи планування на підприємствах.
Перший етап – розробка форм, методичних рекомендацій, алгоритму
побудови та регламенту складання поточних планів та оперативних
бюджетів.
Другий етап – визначення мети, цілей, задач планування, визначення
напрямків пошуку маркетингових досліджень.
Третій етап – маркетингові дослідження. Розробка їх подальших
напрямків.
Четвертий етап – уточнення стратегічних цілей.
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П’ятий етап – розробка контрольних завдань для виробничих і
функціональних підрозділів підприємства по основним показникам,
необхідним для організації планування.
Шостий етап – розробка поточних планів та оперативних бюджетів.
Сьомий етап – аналіз проектів планів та бюджетів на відповідність поставленим задачам, правильність методології складання.
Восьмий етап – розгляд і затвердження поточних планів і оперативних бюджетів з керівником підприємства.
Висновки. Таким чином, ефективне управління фінансовими ресурсами підприємств не можливе без планування, в структурі якого доцільно виділяти такі взаємопов’язані блоки як: блок оперативного планування в межах плану доходів і видатків з операційної діяльності; блок
оперативного планування в межах плану доходів і видатків з фінансової
діяльності та блок оперативного планування в межах плану доходів і
видатків з інвестиційної діяльності. Розроблена нами схема організації
планування діяльності товариств дозволяє: 1) забезпечити повну мобілізацію
внутрішніх резервів підприємства за рахунок виявлення ще на стадії
планування обсягу і структури фінансових ресурсів, необхідних для досягнення запланованих виробничих показників; 2) визначити необхідність
у власних і позичених джерелах фінансових ресурсів, необхідних для
виконання виробничої програми; 3) здійснювати послідовне планування
витрат, виходячи з встановленого в якості планового нормативу доходу
і виробничої програми, за рахунок якої планується сформувати цей дохід;
4) аналізувати і планувати динаміку структури фінансових ресурсів за
джерелами формування (пасивів) та матеріалізованою формою (активів).
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Кінець XX ст.
ознаменував трансформацію людської свідомості в бік переосмислення
необхідності руху суспільства за домінантами сталості, в основі яких
лежить гіпотеза збереження балансу трьох видів ресурсів: економічних,
природних та людських. При цьому зменшення до критичного рівня будьякого з них, навіть при високих показниках інших обов’язково призведе
до виникнення проблем у суспільному розвитку. Глибокі регіональні
диспропорції в соціально-економічному та екологічному розвитку України
зумовлюють актуальність розробки наукових засад регіональної політики
сталого розвитку держави. Вагомою складовою такої політики є фінансовий інструментарій, як найбільш дієвий та ефективний засіб забезпечення збалансованого розвитку соціальної, економічної та екологічної
сфер регіону шляхом регулювання фінансових взаємовідносин між ними.
49

Тому на сучасному етапі розвитку економіки України нагальною
проблемою є теоретико-методологічне обґрунтування засад регіональної
політики фінансового забезпечення сталого розвитку держави.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Широке коло питань проблематики сталого розвитку регіонів,
формування та реалізації регіональної політики, механізмів фінансового
забезпечення регіонального розвитку розробляють провідні вітчизняні
наукові школи.
Серед вітчизняних науковців, які присвятили свою діяльність розв’язанню питань формування політики фінансового забезпечення суспільних формацій різних територіальних рівнів, слід виділити дослідження
М. Азарова, О. Амоші, В. Андрущенка, О. Барановського, В. Бєсєдіна,
О. Василика, З. Варналія, А. Гальчинського, В. Геєця, Л. Єрмошенка, Т. Єфименка, М. Карліна, М. Козоріз, В. Копилова, Л. Лазебника, Е. Лібанової,
І. Луніної, С. Мочерного, Ц. Огня, В. Опаріна, Л. Тарангул, С. Писаренко,
В. Федосова, Ф. Ярошенка, І. Чугунова та багатьох ін.
Цілі статті. Метою статті є обґрунтування змісту регіональної
політики фінансового забезпечення сталого розвитку та визначення її
складових.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Формування засад регіональної
політики фінансового забезпечення сталого розвитку потребує узагальнення, систематизації переваг та недоліків існуючих досліджень, що вимагає в першу чергу визначення та конкретизації категорійного апарату.
Зупинимось на обґрунтуванні терміну «фінансова політика» з метою
дослідження фінансового аспекту регіональної політики забезпечення
сталого розвитку.
Термін «фінансова політика» по-різному тлумачиться у роботах
вітчизняних та закордонних дослідників. В. Федосов, В. Опарін та С. Льовочкін розглядають фінансову політику як комплекс дій і заходів держави в межах наданих їй функцій та повноважень у сфері фінансів ...,
поєднання конкретних цілей та відповідних засобів, за допомогою яких
вирішуються поставлені завдання [1, с. 30]. Тобто фактично ототожнюють
фінансову політику з управлінням державними фінансами.
О. Д. Василик фінансову політику держави визначав як заходи,
методи та форми організації і використання фінансів для забезпечення
її економічного та соціального розвитку. Вона включає як самостійні
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складові частини бюджетну, податкову, кредитну, грошову, валютну,
інвестиційну політики [2, с. 57].
С. В. Ковальчук, І. В. Форкун фінансову політику визначають як
сукупність державних заходів щодо використання фінансових відносин
для виконання державною своїх функцій [3, с. 62]. У даному визначенні
основний акцент зосереджений на виконанні державних функцій.
Г. І. Башнянин та Є. С. Шевчук розглядають фінансову політику
як заходи держави з мобілізації фінансових ресурсів, їх розподілу і
використання на основі фінансового законодавства [4, с. 372]. У даному
визначенні виділена роль законодавчого регламентування фінансової
політики.
Достатньо повне визначення фінансової політики дає В. М. Опарін,
який під цим терміном розуміє комплекс дій і заходів, що здійснюються
державою в межах наданих їй функцій та повноважень у сфері фінансової
діяльності суб’єктів господарювання та фінансових інституцій, громадян
і безпосередньо держави з метою вирішення певних завдань і досягнення
поставлених цілей. Фінансову політику автор поділяє на фінансову стратегію та фінансову тактику [5, с. 47].
Російський дослідник В. К. Сенчагов фінансову політику розглядає
як частину (підсистему) економічної політики держави, що є сукупністю
бюджетно-податкових та інших фінансових інструментів, призначених для
формування та використання фінансових ресурсів держави у відповідності до стратегічних і тактичних цілей державної економічної політики
[6, с. 13]. Автор у даному визначенні акцентує на єдності двох механізмів
фінансової політики – інструментів і фінансових інститутів державної
влади.
Г. Б. Поляк фінансово-бюджетну політику визначає як сукупність
дій та заходів, що проводяться органами влади з використання фінансових
відносин для виконання ними своїх функцій та управління бюджетною
системою [7, с. 8].
П. І. Юхименко під фінансовою політикою розуміє сукупність
законодавчих і нормативних актів, бюджетно-податкових та інших
фінансових інструментів, інститутів і заходів державної влади, котрі за
законодавством мають повноваження щодо формування та використання
фінансових ресурсів держави і регулюють фінансово-кредитні потоки у
секторах економіки відповідно до стратегічних і тактичних цілей державної
економічної політики [8, с. 101]. У даному визначенні фінансова політика
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визначається як складова економічної політики, згідно з цілями якої
формуються фінансові заходи.
Поєднати аспекти фінансової політики як науки та практичної діяльності, на нашу думку, вдалось Л. Дробозіній, яка під фінансовою політикою розуміє сукупність заходів держави з розробки загальної концепції,
основних напрямків, цілей, завдань використання фінансових відносин,
зі створення фінансового механізму та управління фінансовою діяльністю
господарюючих суб’єктів [9, с. 522]. Разом з тим у даному визначенні,
на нашу думку, недостатньо прослідковується об’єкт управління, визначення фактично зводиться до державного управління фінансовою діяльністю господарюючих суб’єктів.
О. Г. Біла розглядає фінансову політику як систему заходів (адміністративних рішень) у сфері фінансів з метою цілеспрямованого впливу
на економічний і соціальний розвиток. Фінансова політика поділяється
на фінансову стратегію та фінансову тактику [10, с. 307]. Дане визначення
не обмежується заходами та діями держави.
У визначеннях фінансової політики, запропонованих В. В. Глущенко та І. І. Глущенко, прослідковується цільова спрямованість фінансових заходів на забезпечення суспільного розвитку [11, с. 129]:
- фінансова політика – це сукупність державних заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх перерозподіл і використання для виконання державою її функцій у будь-якій сфері суспільної
діяльності, економіки, соціальної сфери, міжнародних відносин;
- фінансова політика – це елемент соціальної політики держави, який
включає сукупність цілей, джерел формування фінансових ресурсів,
фінансові інструменти та методи їх використання, а також методи підтримки балансу у трикутнику «цілі – ресурси – люди» у процесі досягнення поставлених цілей.
Б. А. Карпінський та О. В. Герасименко фінансову політику розглядають як складову економічної та соціальної політики держави. Фінансова політика, за словами авторів, є складовою частиною економічної
політики держави, головним завданням якої є забезпечення фінансовими
ресурсами економічних та соціальних державних програм [12, с. 16].
Авторським колективом інтегрованого навчально-атестаційного
комплексу «Державні фінанси» під редакцією А. А. Мазаракі, фінансова
політика розглядається як складова державного регулювання економіки,
як діяльність держави та кожного господарюючого суб’єкта у сфері
організації фінансових ресурсів [13, с. 160].
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Аналіз підходів до тлумачення фінансової політики дозволяють
зробити висновки, що враховуватимуться при формуванні концептуальних засад регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку:
- фінансова політика здійснюється різними суб’єктами, на різних
рівнях (фінансова політика підприємства, регіону, держави, ін.), що дозволяє виділити суб’єкти на об’єкти регіональної політики фінансового
забезпечення сталого розвитку;
- є складовою економічної політики, від ефективності якої залежить
її ресурсне наповнення;
- є інструментом державного регулювання економіки, здатного
забезпечити збалансованість сфер сталого розвитку;
- здійснюється у відповідності до законодавчо встановлених норм
та нормативів, які повинні регламентувати відносини у соціо-екологоекономічній системі;
- здійснюється у відповідності до цілей розвитку, якими мають бути
забезпечення збалансованості соціальних, економічних та екологічних
інтересів;
- фінансова політика розглядається як складова частина фінансової
науки, специфікою якої є її прикладний характер та імперативні засоби
розвитку;
- є інструментом виконання державою її функцій у будь-якій сфері
суспільної діяльності;
- включає систему стратегічних і тактичних заходів та інструментів, за допомогою яких реалізуються принципи сталого розвитку;
- інструментом реалізації фінансової політики є фінансовий механізм, елементи якого повинні спрямовуватись на реалізацію цілей сталого
розвитку регіону.
Узагальнюючи наведені висновки та визначаючи цільову спрямованість регіональної політики на фінансове забезпечення реалізації
принципів сталого розвитку регіону, під регіональною політикою фінансового забезпечення сталого розвитку будемо розуміти систему стратегічних і тактичних заходів та інструментів, за допомогою яких органи
регіональної влади та місцевого самоврядування виконують покладені
на них функції із забезпечення збалансованого розвитку регіону шляхом
мобілізації фінансових ресурсів, їх оптимального розподілу та ефективного використання за пріоритетними напрямками сталого розвитку.
Об’єктом такої політики є процеси фінансового забезпечення сталого
розвитку регіону, тобто взаємозв’язок та взаємодія його фінансових ре53

сурсів, функціонування яких забезпечує баланс державних і територіальних інтересів соціальної, економічної та екологічної сфер регіону.
Це фінансові ресурси адміністративно-територіальних одиниць, які можна
згрупувати за сферами сталого розвитку на фінансові ресурси економічної сфери, фінансові ресурси соціальної сфери та фінансові ресурси екологічної сфери. Конкретний вираз об’єктів регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку міститься у джерелах, які формують:
бюджети всіх рівнів; фінанси господарюючих суб’єктів відповідної території; бюджетні та позабюджетні фонди; кредитні ресурси; інвестиції;
доходи, витрати, заощадження населення тощо.
Розглянувши об’єкти регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку, необхідно визначити суб’єкти такої політики з
метою формування цілеспрямованого механізму їх взаємовідносин.
Суб’єктно-об’єктні відносини виникають при наявності процесу
управління. Говорячи про регіональну політику фінансового забезпечення
сталого розвитку, треба вести мову перш за все про процес впливу певних
органів державної та регіональної влади на об’єкти цієї політики задля
досягнення цілей сталого розвитку. Тому суб’єктами регіональної політики
фінансового забезпечення сталого розвитку в першу чергу є органи управління трьох рівнів: загальнодержавного, регіонального та місцевого.
З такої позиції, враховуючи різноманітність підходів до дослідження
фінансових ресурсів регіону та формування концептуальних засад регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку, суб’єктами
її є: територіальні громади; міські, селищні, сільські ради; голови міст, селищ
і сіл; обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в
містах Києві і Севастополі державні адміністрації; обласні, Київська та
Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві і Севастополі
ради; Рада Міністрів АР Крим; Верховна Рада АР Крим; Міністерство
фінансів України; Кабінет Міністрів України; Верховна Рада України.
Тобто суб’єктами регіональної політики фінансового забезпечення сталого
розвитку є державні та місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування, органи управління підприємствами, територіальні громади.
Економічні цілі регіональної політики фінансового забезпечення
сталого розвитку регіону повинні бути спрямовані на створення умов, що
дозволять регіонам реалізувати наявний економічний потенціал, здобути
конкурентні переваги на внутрішньому та зовнішньому ринках, соціальні
цілі – на забезпечення належного рівня соціальної безпеки, підвищення
рівня та якості життя населення незалежно від території проживання,
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екологічні цілі – на збереження відтворювальної здатності навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів у
регіонах країни.
Відповідно до цілей регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку регіону можна виділити такі її завдання:
- забезпечення умов для економічного розвитку у поєднанні з
розв’язанням соціальних завдань;
- забезпечення раціонального використання природних ресурсів
та належного рівня екологічної безпеки;
- забезпечення нарощення економічного потенціалу регіону;
- підвищення рівня життя населення, забезпечення соціальних гарантій громадянам;
- забезпечення збалансованого розвитку економічної, соціальної
та екологічної сфер;
- забезпечення належного рівня фінансової безпеки сталого розвитку регіону.
Регіональна політика фінансового забезпечення є інтегрованим
поняттям, яке включає у себе різні напрямки, що зумовлює доцільність
її структурування за функціональними складовими, згідно яких будемо
її розглядати як (рис. 1): регіональну політику фіскального забезпечення, (яка у свою чергу включає бюджетну та податкову політики), регіональну політику інвестиційного забезпечення та регіональну політику
фінансової безпеки. Використання органами регіональної влади прямих
і непрямих інструментів за кожним із наведених напрямків дозволить
здійснювати вплив на рівень фінансового забезпечення сталого розвитку
регіону.
Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку
фіскального
забезпечення сталого
розвитку регіону

інвестиційного
забезпечення сталого
розвитку регіону

забезпечення
фінансової безпеки
регіону

Визначає підходи до
джерел формування
бюджетних фінансових
ресурсів регіону та
напрямки їх використання за сферами
сталого розвитку

Визначає методи та
інструменти сприяння
залученню інвестицій в
економіку, соціальну та
екологічну сфери
регіону
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Визначає систему
стратегічних і тактичних
заходів, спрямованих на
забезпечення захисту
регіону від зовнішніх і
внутрішніх фінансових
дестабілізаторів

Рис. 1. Функціональні складові регіональної політики фінансового
забезпечення сталого розвитку
Одне з ключових місць у регіональній політиці фінансового забезпечення сталого розвитку належить політиці фіскального забезпечення,
основним завданням якої є оптимізація доходів та видатків бюджетних
коштів для забезпечення цілей сталого розвитку. Таку політику можна
поділити на бюджетну та податкову.
Бюджетна політика регіону як сукупність заходів з організації та
використання фінансів для забезпечення економічного, соціального та
екологічного розвитку передбачає формування регіональних бюджетів,
їх збалансування, розподіл бюджетних коштів, організацію міжбюджетних
відносин тощо.
Структура бюджетних видатків визначає соціальне, економічне
чи екологічне спрямування регіональної політики.
За дослідженнями О. Д. Василика та К. В. Павлюка, найважливішими ланками бюджетної політики, що можуть визначати спрямування
політики бюджетного забезпечення сталого розвитку регіону [14, с. 53], є:
- розробка науково обґрунтованої концепції розвитку бюджету
як важливого інструменту регулювання соціально-економічних процесів.
Вона формується на основі вивчення потреб сучасного суспільного
розвитку, всебічного аналізу стану соціально-економічного розвитку та
стратегічних пріоритетів держави;
- визначення основних напрямків мобілізації й використання бюджетних ресурсів на перспективу і поточний період; при цьому виходять
зі шляхів досягнення поставлених цілей, передбачених економічною
політикою, враховуються зовнішні та внутрішні чинники, можливості
зростання бюджетних ресурсів;
- здійснення практичних дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей.
Податкова політика передбачає вибір складу і структури податків
та зборів, визначення платників податків, встановлення ставок оподаткування, пільг тощо. Податкова політика може бути стимулююча або
стримуюча. Відповідно до характеру застосовуваних заходів реалізації
політики фінансового забезпечення сталого розвитку її можна поділити
на дискреційну та недискреційну. Недискреційна регіональна політика
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полягає у використанні налагоджених автоматичних регуляторів та інструментів, які забезпечують реалізацію фінансових цілей сталого розвитку
самі по собі. Такий тип політики застосовується для відносно стабільних
систем. Дискреційна регіональна політика передбачає застосування гнучких
заходів та інструментів, які застосовуються відповідно до економічної,
соціальної чи екологічної ситуації, що складається на даний час. Цей тип
політики застосовується для нестійких, наперед непередбачуваних систем.
Політика фіскального забезпечення сталого розвитку регіону є
визначальною у реалізації його цілей, що включає у себе виконання двох
найважливіших функцій фінансів – розподільчу та контрольну. Завданнями
даного виду політики є:
- забезпечення максимального накопичення фінансових ресурсів
регіону;
- стимулювання регіональних організаційних структур різних типів
до самофінансування та самозабезпечення;
- визначення пріоритетів спрямування фінансових ресурсів за
сферами сталого розвитку;
- забезпечення об’єктивності оцінки потреби у фінансових ресурсах
для реалізації цілей сталого розвитку;
- жорсткий контроль за витрачанням фінансових ресурсів регіону.
Політика інвестиційного забезпечення сталого розвитку регіону
передбачає спрямування зусиль на забезпечення його конкурентоспроможності на основі формування сприятливого інвестиційного середовища,
тобто створення умов для підвищення інвестиційної активності та інвестиційної привабливості регіону. В умовах обмеженості фінансових ресурсів,
гострої міжнародної конкуренції на ринку капіталів, поглиблення міжрегіональних диспропорцій забезпечення територій інвестиційними ресурсами
[15, с. 4], цей вид політики є особливо актуальним для забезпечення сталого розвитку регіонів України. Інвестиційна складова у складі регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку передбачає
спрямування фінансових ресурсів на розвиток виробничої сфери регіону,
реалізацію інноваційних екологічно- та соціальноспрямованих програм
і проектів, підтримку малого та середнього бізнесу тощо.
До інструментів регіональної політики інвестиційного забезпечення
сталого розвитку входить система пільгового оподаткування, дотацій,
субсидій, цільові бюджетні асигнування. На сучасному етапі становлення
незалежної країни, органи влади різних територіальних рівнів, окрім
своїх безпосередніх виконавчих та законодавчих функцій, повинні брати
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на себе відповідальність і за розвиток ринкових відносин, формування
структури ринку капіталів, в т.ч. стимулювання інвестиційної активності
як передумови та основної вимоги забезпечення сталого розвитку регіону.
Політика забезпечення фінансової безпеки регіону спрямована на
розробку стратегічних і тактичних заходів забезпечення захисту його
фінансових інтересів від зовнішніх і внутрішніх факторів дестабілізуючої дії. Вона є однією з найважливіших ланок при забезпеченні реалізації цілей сталого розвитку регіону, адже передбачає стабільність і збалансованість системи регіональних відносин, що забезпечують єдність і
взаємообумовленість соціальної, економічної та екологічної сфер. Політика
забезпечення фінансової безпеки регіону як функціональна складова фінансової політики його сталого розвитку полягає у забезпеченні достатнього рівня фінансової спроможності регіону задовольняти його потреби
та захищати інтереси.
Усі наведені функціональні складові регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку взаємопов’язані та взаємодоповнюючі. Жодна з них не може розглядатись відокремлено від інших. Лише
у злагодженості їх інструментів вони можуть забезпечити досягнення
цілей сталого розвитку регіону.
Засади регіональної політики фінансового забезпечення сталого
розвитку розробляються на стратегічний період або на конкретний етап
розвитку для вирішення певних часткових та стратегічних завдань, залежно
від терміну дії та характеру завдань, відповідно до чого її можна поділити
на фінансову стратегію та фінансову тактику [5, с. 47, с. 50; 10, с. 307;
13, с. 165; ін.].
Фінансова стратегія визначає комплекс заходів та завдань з управління фінансовими ресурсами регіону на довгострокову перспективу у
відповідності до цілей сталого розвитку. Враховуючи актуальність нашого
дослідження, цільове спрямування фінансової стратегії полягає у фінансовому забезпеченні сталого розвитку регіону. Фінансова тактика спрямована на вирішення конкретних завдань у межах короткострокового
періоду відповідно до сформованої фінансової стратегії. Тактичні фінансові
рішення більш гнучкі, можуть змінюватись залежно від зміни зовнішніх
та внутрішніх факторів. До основних тактичних заходів регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку України слід віднести:
- економію бюджетних видатків, дотримання відповідності між
темпами економічного розвитку та темпами соціальних виплат, адресність
соціальної допомоги;
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- чіткий та жорсткий контроль за цільовим використанням бюджетних коштів (особливо на екологічні цілі, де прослідковується значний
рівень недофінансування);
- тендерний спосіб фінансування проектів за кошти регіонального
бюджету, здійснення державних закупівель на конкурсній основі, що
дозволить підвищити ефективність витрачання бюджетних коштів;
- застосування програмно-цільового підходу до формування бюджетів, що дозволить реалізувати цілі сталого розвитку;
- удосконалення міжбюджетних відносин у напрямку підвищення
стимулювання регіонів до нарощення фінансового потенціалу;
- встановлення чіткого розмежування витратних та дохідних повноважень регіональних органів влади, що дозволить структурувати фінансові джерела виконання завдань сталого розвитку;
- надання більшої фінансової самостійності та відповідальності
регіональних та місцевих органів влади;
- стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу як основи
зменшення рівня безробіття та підвищення податкоспроможності регіону;
- забезпечення ефективності фінансування соціальних виплат;
- зменшення податкового навантаження на суб’єкти господарювання;
- ширше залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій як одного
з потенційних джерел фінансування цілей сталого розвитку.
Висновки. Регіональну політику фінансового забезпечення сталого
розвитку необхідно розглядати як систему стратегічних та тактичних
заходів та інструментів, за допомогою яких органи управління виконують
покладені на них функції із забезпечення збалансованого розвитку регіонів
шляхом мобілізації фінансових ресурсів, їх оптимального розподілу та
ефективного використання за пріоритетними напрямками сталого розвитку. З одного боку, її доцільно розглядати як інструмент реалізації цілей
сталого розвитку, з іншого – як наслідок та результат функціонування
економічного середовища, від чого залежить її ресурсне наповнення.
Метою регіональної політики фінансового забезпечення сталого
розвитку є збалансування розвитку соціальної, економічної та екологічної
сфер регіону, ефективність якої визначатиме фінансову міць держави,
узгодженість загальнодержавних та регіональних інтересів.
Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку
є інтегрованим поняттям, яке включає у себе різні складові, найважливішими з яких є: політика фіскального забезпечення, (яка у свою чергу
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включає бюджетну та податкову політики), політика інвестиційного забезпечення та політика фінансової безпеки.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Ефективна діяль61

ність та подальший розвиток кожного підприємства залежить від багатьох
факторів, зокрема від форми власності, організаційно-правової форми
господарювання, виду діяльності, чисельності працівників, їх кваліфікації та мети, яку переслідують його власники. При цьому, інтереси власників представлені різноманітними системами та структурами управління,
а забезпечення необхідних результатів діяльності суб’єкта господарювання досягатиметься різними шляхами. Тому, першочерговим завданням, яке стоїть перед управлінською ланкою, є розробка поточних та довгострокових цілей підприємства, формування чіткої стратегії його розвитку (залучення інвестицій, додаткових фінансових ресурсів, зміцнення
своїх позицій в конкурентному середовищі, просування нової продукції
на ринок тощо), а також створення необхідного інформаційного забезпечення основу якого складає обліково-аналітична інформація.
Особливо це стосується підприємств заснованих на колективній
формі власності, зокрема сільськогосподарських виробничих кооперативів, власники якого одночасно є його працівниками. Ця особливість обумовлюється тим, що прийняття принципових рішень щодо розвитку
кооперативу, визначення розмірів та видів його фондів, порядок їх формування та використання вимагає погодження на загальних зборах, оскільки все, внесене в якості паю, майно кооперативу є власністю членів,
а ефективність використання та подальше його примноження є основним
пріоритетом членів-власників кооперативу. Тому кожен крок повинен
бути детально проаналізованим та вивченим. Виходячи з цього, визначення цілей та пріоритетів розвитку кооперативу має неабияке значення
в його діяльності.
Вибір тієї чи іншої стратегії обумовлює вибір методів та шляхів її
реалізації. Для досягнення певних цілей, таких як залучення додаткових
фінансових ресурсів, інвестицій, розширення виробничих потужностей
та збільшення кількості членів кооперативу важливу роль відіграє його
фінансова звітність, як джерело інформації про діяльність та фінансовий
стан господарюючого суб’єкта.
Зазначимо, що фінансова звітність є заключним етапом облікового
процесу та результатом діяльності підприємства відображеним у системі
звітних показників. Однак, інформація яку вона містить з одного боку є
наслідком ефективної чи неефективної діяльності, а з іншого – вона в
значній мірі залежить від того на скільки вдало обрана облікова політика,
чи відповідає вона цілям підприємства та чи забезпечує подальший
його розвиток.
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Виходячи з цього необхідно докласти максимум зусиль для того,
щоб облікова політика була дієвим важелем впливу на досягнення
стратегії розвитку підприємства, а бухгалтерський облік був не просто
реєстратором господарських процесів та явищ, а активним учасником
функціонування підприємства та елементом системи його управління.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Останнім часом вченими більше уваги приділяється саме
організації облікового процесу, в тому числі і обліковій політиці. Свої праці
по вирішенню проблемних питань та дискусійних аспектів в організації
обліку та обліковій політиці сільськогосподарських підприємств присвятили Ф. Ф. Бутинець, П. М. Гарасим, О. М. Губачова, М. Я. Дем’яненко,
В. М. Жук, Н. Л Жук, О. В. Лишиленко, Ю. Я. Лузан, М. С. Палюх,
П. Т. Саблук, І. Б. Садовська, Н. А. Ткаченко, Н. В. Тлучкевич, П. Я. Хомин
та інші не менш відомі вітчизняні вчені-дослідники.
Цілі статті. Цілями статті є визначення місця та ролі облікової
політики в системі управління сільськогосподарським виробничим кооперативом.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Незважаючи на велику кількість
досліджень з питань організації облікового процесу, залишається цілий
ряд невирішених питань і одним із найбільш дискусійних є роль облікової політики в системі управління підприємством.
Прийняття облікової політики сільськогосподарським виробничим
кооперативом повинно відповідати задекларованим позиціям, які займає
його керівництво та, відповідно, члени-власники кооперативу.
Облікова політика, в даному випадку, виступає одним із засобів
управління ресурсами підприємства та забезпечує досягнення поставленої
мети методом бухгалтерського обліку (шляхом вибору найбільш прийнятних для підприємства методів обліку процесів та фактів його господарського життя). Не маючи на меті ставити під сумнів достовірність
фінансової звітності, зазначимо, що формування облікової політики необхідно здійснювати в межах дозволених чинним законодавством України
та у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Як свідчить практика, на сьогоднішній день облікова політика в
сільськогосподарських підприємствах є лише документом, який засвідчує
вибір основних правих та процедур, відповідно до яких формуються
показники їх звітності. Елементи ж облікової політики зазначаються та
розглядаються з позиції максимального спрощення облікового процесу,
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тобто її відношення до стратегії розвитку підприємства зводиться до
мінімуму.
Виходячи з того, що облік є функцією управління, тобто одним із
способів досягнення поставлених цілей перед керованою системою на
рівні з такими функціями як планування, прогнозування, організація,
регулювання, мотивація, контроль, аналіз, оцінювання та прийняття рішення, можна стверджувати, що за допомогою бухгалтерського обліку
можна впливати на результати певних операцій, висвітлюючи їх у
звітності підприємства [1, c. 8].
Однак, існує проблема у застосуванні альтернативних способів
ведення обліку окремих фактів та процесів господарського життя підприємства. Це пов’язано із можливістю маніпуляції думкою користувачів інформації поданої у фінансовій звітності на користь того, хто її подав. В
зв’язку з цим постає питання про те як, та чи можна взагалі, використати облік, який регламентується такою кількістю нормативно-правового
законодавства, в інтересах суб’єкта господарювання. Основною причиною такої постановки питання є принципи відповідно до яких повинен
вестись облік (обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність,
безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний
грошовий вимірник, періодичність), що зазначені в Законі України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [2, c. 7-8]. Проте,
вони не забороняють використання альтернативних способів та методів
відображення в обліку операцій і розкриття показників у фінансовій звітності в тому варіанті, який буде найбільш прийнятний для підприємства.
Зазначимо лише те, що при виборі способів та методів обліку необхідно
дотримуватись перелічених принципів та вимог зазначених в П(С)БО
як методологічної основи бухгалтерського обліку.
Розглядаючи облікову політику з точки зору організації обліку на
підприємстві, зауважимо, що це є розпорядчий документ, який оформляється Наказом керівника підприємства, а його виконання є обов’язковим для всіх працівників, які мають відношення до обліку, що стосується
зазначених в цьому Наказі положень. Зміст Наказу про облікову політику
не є конфіденційною інформацією і його суть може бути представлена
зацікавленим користувачам фінансової звітності, якщо це необхідно.
Щодо змісту та розкриття основних елементів облікової політики,
то зауважимо, що єдності у підходах до висвітлення їх суті серед науковців немає. Так, наприклад, П. Т. Саблук, вважає за доцільне в Наказ
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про облікову політику включати інформацію, що стосується контролю
витрат виробництва, формування собівартості готової продукції, тобто
рекомендує внести управлінський аспект у його формування [3, c. 3-5].
Розглядаючи систему бухгалтерського обліку, варто зазначити, що він
поділяється на три види, відповідно до облікових функцій, на фінансовий, податковий та управлінський. До того ж, Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зазначено те, що
фінансовий та податковий облік регламентується відповідним законодавством, а їх ведення обов’язкове для кожного підприємства незалежно від форми власності, організаційно-правової форми чи виду економічної діяльності, на відміну від управлінського обліку. Тому, ми не поділяємо таку позицію і вважаємо за доцільне розкривати основні положення про ведення управлінського обліку іншим документом, наприклад, внутрішніми стандартами управлінського обліку.
Губачова О. М. та Куценко В. А. зазначають, що необхідно розкривати лише принципово важливу інформацію, яка стосується альтернативних методів ведення фінансового обліку (методи нарахування амортизації, методи оцінки вибуття запасів тощо), а інформацію, яка має динамічний характер, може змінюватись, не впливаючи на показники та
статті фінансової звітності (графік документообороту, форма бухгалтерського обліку тощо) доцільно розкривати в положенні або наказі про організацію бухгалтерського обліку [4, c. 142-146]. Підтримуючи таку точку
зору, додамо лише те, що Наказ про облікову політику підприємства є
методологічною основою організації обліку на підприємстві і, в той же
час, виступає посередником в забезпеченні інтересів, з одного боку держави (дотримання вимог чинного законодавства та контроль за правильністю і своєчасністю сплати податків), а з іншого – підприємства (використання на свою користь альтернативних способів відображення фактів
господарського життя підприємства та мінімізація податкових платежів
в межах, передбачених законодавством).
Саме тому облікова політика повинна містити інформацію, яка б
в повній мірі, з однієї сторони, забезпечувала відповідність облікового
процесу всім принципам бухгалтерського обліку та гарантувала достовірність фінансової звітності, а з іншої дала б можливість максимально
використати альтернативні методи ведення обліку для досягнення поставлених цілей.
Розглядаючи облікову політику в контексті управління підприємством, не можна лишати поза увагою такий процес як планування, оскільки
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формування облікової політики є нічим іншим як результат вдалого чи
невдалого планування одного з напрямів фінансово-господарської стратегії
розвитку підприємств. Загалом процес планування являє собою вид,
сферу діяльності органів управління щодо передбачення майбутнього
стану економіки АПК на основі врахування дії законів розвитку природи
і суспільства, а також тенденцій розвитку підприємства, галузі і національної економіки. Процес планування полягає у визначенні мети, якої
прагне досягнути виробнича структура за певний період, а також засобів,
шляхів та умов її досягнення [5, с. 234]. Тож планування виступає певною
сферою діяльності господарюючого суб’єкта щодо передбачення та прогнозування майбутніх подій, використовуючи для цього певні шляхи,
прийоми та методи для їх досягнення.
Зважаючи на це, варто зауважити, що процес планування базується
на певних розрахунках, пропонуючи варіанти розвитку подій за тих чи
інших обставин що складатимуться.
Розглядаючи планування з точки зору бухгалтерського обліку,
виникає ситуація за якої облік констатує факт виконання чи не виконання плану. Однак, це можна зробити лише за допомогою співставлення фактичних та планових даних, визначення відхилень, виявлення
факторів впливу на той чи інший результат, що є, безумовно, завданням
аналізу. В свою чергу для досягнення планових показників необхідно
контролювати хід виконання плану з метою вживання заходів по запобіганню негативних явищ та корегування планів якщо події розвиваються
за іншим «сценарієм». Звідси випливає, що бухгалтерський облік, аналіз,
контроль та планування є взаємопов’язаними елементами системи управління підприємством. Організація обліку, в такому випадку, забезпечує
відповідне регулювання обміну інформацією між підрозділами підприємства, а облікова політика – ефективність використання системи бухгалтерського обліку та розкриття інформації про діяльність підприємства у
фінансовій звітності (рис. 1).
Стратегічний план розвитку підприємства
Поточний план

Реалізація

поточного плану

Система управління підприємством
Інформація про
поточну
діяльність
підприємства

Контроль
Облік
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Аналіз
Планування

Рис. 1. Місце облікової політики в управлінні сільськогосподарським виробничим кооперативом
Схематично зобразивши взаємозв’язок основних функцій управління в досягненні стратегічних планів підприємства, стає зрозумілим,
що основою реагування на коригування планів є ефективна взаємодія
системи обліку, аналізу, контролю і планування.
Висновки. Виходячи з того, що фінансова звітність є основним
джерелом забезпечення інформаційних потреб зовнішніх користувачів
та, фактично, підтвердженням результатів діяльності господарюючого
суб’єкта у досягненні поставлених перед ним цілей, можна стверджувати, що облікова політика є одним із пасивних методів підвищення
ефективності діяльності підприємства. Вона надає можливість логічно
та раціонально поєднати специфіку галузі та запропоновані законодавством підходи до відображення господарських процесів.
Для запобігання та усунення можливостей маніпуляції думкою
користувачів фінансової звітності необхідно створити прозорий механізм
формування показників та розкриття інформації про стан підприємства
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і результати його діяльності за звітний період. Тому в обліковій політиці
необхідно наводити мінімальний перелік статей, поряд з цим надавати
конкретне пояснення вибору того чи іншого альтернативного способу
ведення обліку з посиланнями на законодавчий акт, бізнес-план, стратегічний план розвитку підприємства тощо.
Такий підхід дасть більш широке та повне уявлення про діяльність
підприємства, його фінансовий стан, рівень використання існуючих резервів підвищення ефективності діяльності, цілеспрямованість системи управління суб’єкта господарювання загалом.
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ПРОБЛЕМИ ПРИ ОЦІНЦІ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ
Процес проведення фінансового аналізу, як і будь-який інший складний процес,
має свою технологію – послідовність кроків, направлених на виявлення причин погіршення
стану підприємства і важелів його оптимізації. В даній роботі наведені причини погіршення
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОЦЕНКЕ И ИХ РЕШЕНИЕ
Процесс проведения финансового анализа, как и какой-нибудь другой сложный
процесс, имеет свою технологию – последовательность шагов, направленных на выявление
причин ухудшения состояния предприятия и рычагов его оптимизации. В данной работе
приведенные причины ухудшения финансового состояния предприятий и их возникновения.
Ключевые слова: финансовое состояние, оценка финансового состояния, финансовая стойкость, прибыль, убыточная деятельность.

Garkusha S.
FINANCIAL STATE:
PROBLEMS AT ESTIMATION AND THEIR DECISION
The process of lead through of financial analysis, as well as any other difficult process, has
the technology is sequence of the steps directed on the exposure of reasons of worsening of the
state of enterprise and levers of his optimization. In this work the resulted reasons of worsening
of the financial state of enterprises and their origin.
Keywords: financial state, estimation of the financial state, financial firmness, income,
unprofitable activity.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Фінансовий стан
– це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства
в зовнішньому середовищі. Він визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловій співпраці, оцінює, в якому ступені
гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів
з фінансових і інших відносин.
Метою оцінки фінансового стану підприємства в системі антикризового управління є розробка і реалізація заходів, направлених на швидке
відновлення платоспроможності, відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, встановлення можливості підприємства продовжувати свою господарську діяльність, подальшого розвитку, забезпечення прибутковості і зростання виробничого потенціалу і ухвалення
відповідних рішень.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Теоретичним і практичним питанням аналізу фінансового стану
підприємств присвячені роботи М. Т. Білухи, О. С. Бородкіна, Ф. Ф Бу69

тинця, А. М. Герасимовича, В. П. Завгороднього, В. В. Сопка, В. О. Шевчука
та інших. Проте, незважаючи на значний науковий доробок вітчизняних
та зарубіжних вчених і практиків з даної теми, ряд важливих проблем організації та методики оцінки фінансового стану підприємств вимагають
подальших досліджень, глибокого вивчення і формування нових підходів
та напрямів вдосконалення.
Аналіз економічної літератури свідчить про наявність різноманітних тлумачень сутності фінансового стану та визначень фінансової стійкості, фінансового положення підприємства, про відсутність єдиної думки
щодо групування та способу обчислення показників оцінки фінансового
стану. Так Філімоненков О. С. [1, с. 334] зазначає, що під фінансовим станом
підприємства розуміють рівень його забезпеченості відповідним обсяго
фінансових ресурсів, необхідних для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного здійснення грошових розрахунків за своїми
зобов’язаннями. А Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д. [2, с. 349]
вказують, що 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. Дане визначення дають і
інші автори [3, с. 311; 4, с. 507], які зазначають на забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання.
Також дане твердження підтримує Завгородній А. М. [5, с. 249] фінансовий стан – це стан економічного суб’єкта, що характеризується наявністю в нього фінансових ресурсів, забезпеченістю коштами, необхідними
для господарської діяльності, підтримання нормального режиму праці та
життя, здійснення грошових розрахунків з іншими економічними суб’єктами.
Цілі статті. Теоретичною та методологічною основою дослідження
є сучасні теорії ринкової економіки та статистики, наукові праці щодо
питань оцінки фінансового стану підприємств, чинна законодавча й нормативна база.
Інформаційною база дослідження: наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, результати власного анкетного опитування.
Мета дослідження – на підставі системного підходу розробити комплекс механізмів оцінки фінансового стану підприємства, який дозволить
оцінити реальне фінансове положення і вийти із затяжної кризи.
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Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: розглянути діючий механізм оцінки фінансового стану підприємства, розробити концепцію формування механізму оцінки фінансового стану
підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Процес проведення фінансового
аналізу, як і будь-який інший складний процес, повинен мати свою технологію – послідовність кроків, направлених на виявлення причин погіршення стану підприємства і важелів його оптимізації.
Проблеми і труднощі, що виникають у фінансовому стані організації, зрештою можна сформулювати як:
Дефіцит грошових коштів та низька платоспроможність – економічна суть проблеми полягає в тому, що у підприємства найближчим
часом може не вистачити або вже не вистачає засобів для своєчасного
погашення зобов’язань. Індикаторами низької платоспроможності є незадовільні показники ліквідності, прострочена кредиторська заборгованість.
Низька фінансова стійкість На практиці низька фінансова стійкість
означає можливі проблеми в погашенні зобов’язань в майбутньому, іншими
словами – залежністю компанії від кредиторів, втратою самостійності. Про
недостатню фінансову стійкість, тобто ризику зривів платежів в майбутньому і залежності фінансового стану підприємства від зовнішніх джерел
фінансування, свідчать зниження показника автономії нижче за оптимальне, негативна величина власного капіталу. Також індикатором недостатнього рівня фінансування поточної діяльності компанії за рахунок
власних засобів є зниження чистого оборотного капіталу нижче за оптимальну його величину.
Недостатня віддача на вкладений в підприємство капітал – це означає,
що власник одержує доходи, неадекватно малі своїм вкладенням. Можливі
наслідки такої ситуації – негативна оцінка роботи керівництва господарства. Про недостатню віддачу на вкладений в підприємство капітал
свідчать низькі показники рентабельності.
Можна виділити дві глобальні причини погіршення фінансового
стану підприємства:
- відсутність потенційних можливостей зберігати прийнятний рівень
фінансового стану;
- нераціональне управління результатами діяльності.
Проблеми з платоспроможністю, фінансовою незалежністю, рентабельністю мають єдине коріння: або господарство має недостатні резуль71

тати діяльності для збереження прийнятного фінансового стану або воно
не раціонально розпоряджається результатами діяльності. З’ясування того,
яка з вказаних вище причин призвела до погіршення фінансового стану
підприємства, має принципове значення. Залежно від цього здійснюється вибір управлінських рішень, направлених на оптимізацію фінансового
стану організації.
Один з варіантів проведення аналізу фінансового стану підприємства наведений на рис. 1.
Низька рентабельність
власного капіталу

Низька
прибутковість діяльності

Аналіз звіту
про фінансові результати

Аналіз показників
самофінансування, Звіту про
рух грошових коштів та ін.

Аналіз структури балансу

Нераціональне управління
результатами діяльності

Низька фінансова
стійкість

Аналіз беззбитковості

Низька ліквідність
грошових коштів

Рис. 1. Визначення проблем і причин при проведенні фінансового
аналізу підприємства
Проте, визначити, в якій з перерахованих областей лежить причина
зниження фінансових показників – не означає провести повноцінний фінансовий аналіз. Необхідно подальші уточнення причин – до рівня конкретних дій підприємства або зовнішнього середовища. Також необхідні
управлінські рекомендації по поліпшенню стану підприємства.
Можна виділити дві основні складові, які відносяться до області
управління результатами діяльності організації – це управління оборотними коштами, управління інвестиційною політикою та структурою джерел
фінансування.
Господарство може здійснити капітальні вкладення – в будівництво, придбання устаткування. Для характеристики інвестиційної політики
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можна використовувати розрахунок показників самофінансування і мобілізації, чистого оборотного капіталу, а також Звіт про рух грошових коштів.
У поняття «управління оборотними коштами» об’єднані такі процеси, як
матеріально-технічне постачання, збут, встановлення і контроль умов
взаєморозрахунків підприємства з покупцями і постачальниками.
Для характеристики принципів управління оборотним капіталом,
що склалися на підприємстві, використовуються результати аналізу структури Балансу, показників оборотності поточних активів і пасивів, а також
дані Звіту про рух грошових коштів.
Потенційна можливість підприємства досягти відповідний фінансовий стан визначається об’ємом одержуваного прибутку – це ціни і
об’єм реалізації продукції, рівень виробничих витрат і доходи від інших
видів діяльності. Аналіз проводиться з використанням звіту про фінансові
результати, показників прибутковості, величини накопиченого капіталу
(рис. 2).
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Рис. 2. Недостатній об’єм прибутку і його вплив на фінансовий
стан господарства
Якщо ринкова ситуація така, що попит на продукцію підприємства
обмежений і розширення ринку збуту найближчим часом не прогнозується,
можна говорити про необхідність випуску нових видів продукції. Випуск
нового виду продукції, що має попит на ринку, дозволить збільшити об’єми
реалізації. Можливо, що просування продукції організоване на належному рівні і підприємство зайняло максимально можливу частку ринку, але
прибуток все одно невисокий. Причиною даної ситуації можуть бути
високі витрати – високі ціни на добрива, насіння та ін. В цьому випадку
варіант зниження витрат – пошук постачальників, що встановлюють нижчі
ціни.
Причиною виникнення високих витрат можуть бути не тільки постачальники, але і саме господарство. Зокрема, високі витрати на освітлен73

ня, опалювання, споживання води можуть виникати внаслідок відсутності
контролю за витрачанням ресурсів.
У деяких випадках зниження витрат вимагає радикальніших заходів – скорочення засобів підприємства – до таких заходів нерідко доводиться вдаватися господарствам, які були створені достатньо давно і розраховані на об’єми виробництва, в десятки разів більші, ніж об’єми, вироблювані в даний час.
Оцінка впливу структури джерел фінансування (структури пасивів)
на рентабельність власного капіталу – завдання, яке розв’язується за допомогою аналізу фінансового важеля. Суть управління структурою джерел
фінансування можна сформулювати таким чином: забезпечивши прийнятний рівень фінансової стійкості, бажано вибирати таку структуру пасивів, яка сприятиме підвищенню рентабельності власного капіталу підприємства.
Можна виділити два основні шляхи оптимізації фінансового стану
підприємства – оптимізація результатів діяльності (збільшення прибутку)
і раціональне розпорядження результатами діяльності.
Необхідно пам’ятати, що базою стійкого фінансового стану організації протягом тривалого часу є одержуваний прибуток. При оптимізації
фінансового стану господарства необхідно прагнути, перш за все, до забезпечення прибутковості діяльності.
Можливості оптимізації стану підприємства за рахунок раціональнішого розпорядження результатами діяльності ефективні, але з часом
вичерпаються. Наприклад, дефіцит грошових коштів можна тимчасово
подолати, відстрочивши платежі кредиторам до гранично допустимого
терміну, одержавши максимально можливі аванси від покупців, можна
одержати кредит, можна в крайньому випадку не заплатити податки.
Створення наднормативної заборгованості перед бюджетом створить
додаткове джерело фінансування поточної виробничої діяльності. Це
джерело фінансування у вигляді приросту поточних пасивів виникне
одноразово і ефект від його виникнення буде вичерпаний через певний
час. При цьому сплачування пені постійно зменшуватимуть прибуток, тим
самим постійно погіршуючи фінансове стан. Таким чином, тимчасова
оптимізація стану господарства за рахунок створення наднормативної
заборгованості з часом перетвориться в постійне джерело ослаблення
фінансового стану.
Тривалість періоду аналізу визначається періодичністю підготовки
звітних даних і може варіюватися від місяця до року. При використанні
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програм автоматизованого бухгалтерського обліку періодичність підготовки
інформації і, отже, тривалість періоду аналізу можуть складати декілька
днів.
Одне із завдань фінансового аналізу – виявлення динаміки (тенденцій
і закономірностей) зміни стану підприємства в досліджуваному періоді.
У зв’язку з цим горизонт розгляду рекомендується вибирати не менше
року з квартальним (щомісячної) розбиттям. Характеризуючи наслідки
аналізу фінансового стану підприємства, бажано слідувати наступній рекомендації: розгляд кожного напряму аналізу повинен включати формальну (описову) і таку, що резюмує частини.
Формальна частина представляє собою опис методології розрахунку і економічного сенсу показників і коефіцієнтів, використовуваних
в роботі. Опис припускає інтерпретацію набутого значення стосовно
даного підприємства – порівняння з нормативними значеннями, виявлення причин погіршення фінансового стану і резервів його оптимізації.
Ефективне управління припускає дві складові – точну оцінку ситуації, що склалася, і вибір можливих і найбільш ефективних комбінацій
управлінських рішень. Подібна робота може припускати проходження
трьох етапів:
Оцінка поточного стану господарства і його зміни в порівнянні з
попереднім періодом. Власні відчуття і спостереження керівника (наприклад, дефіцит грошових коштів відчувається без коефіцієнтів) доповнюються
розрахунком фінансових коефіцієнтів. Зниження коефіцієнтів може сигналізувати, що стан підприємства слабшає, зростання – що стан стає стійкішим. Завданням цього етапу є не тільки аналіз динаміки показників, але
і визначення допустимого рівня зниження коефіцієнтів. В деяких випадках усвідомлено допускається тимчасове зниження показників. Наприклад, можуть використовуватися короткострокові кредити, кредиторська
заборгованість, що може привести до зниження показників ліквідності і
фінансової стійкості.
Визначення причин, які привели до зміни фінансового стану підприємства. Необхідно встановити не тільки причини проблем, але і
причини успіхів. При цьому важливо визначити, в яких межах лежать
ці причини – результати діяльності або використання результатів.
Розробка програми дій на майбутнє. У період спаду прибутковості
особливо значущим стає контроль управління оборотним капіталом –
об’ємів запасів, що купуються, своєчасність постачань. Скорочення оборотних активів може створити додатковий резерв засобів для фінансу75

вання – наприклад, за рахунок закупівлі меншого об’єму запасів або
отримання коштів від дебіторів.
Висновки. Виходячи з результатів проведеного дослідження можна
констатувати той факт, що проблеми, що виникають у фінансовому стані
організації, в основному, можна сформулювати як: дефіцит грошових коштів та низька платоспроможність – економічна суть проблеми полягає в
тому, що у підприємства найближчим часом може не вистачити або вже
не вистачає засобів для своєчасного погашення зобов’язань; відсутність
потенційних можливостей зберігати прийнятний рівень фінансового
стану, нераціональне управління результатами діяльності.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Гальмування реалізації природоохоронних та ресурсоощадливих проектів, які мають вагоме
економічне, екологічне та соціальне значення для розвитку суспільства,
зумовлене відсутністю потужних джерел інвестиційного забезпечення –
як вітчизняних, так і закордонних. Тим більше, суб’єкти господарювання ще не забезпечили необхідної концентрації фінансових ресурсів, яка
дозволила б упроваджувати енергозберігаючі та природоохоронні технології, бюджети територіальних громад як правило мають соціальну спрямованість, Державний бюджет також обтяжений соціальним популізмом.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Виходячи з викладеного вище та враховуючи резолюції основних природоохоронних конвенцій планетарного масштабу, в Україні з
нових позицій має бути розроблена національна доктрина залучення прямих
та портфельних інвестицій для розбудови природоохоронної інфраструктури і впровадження ресурсоощадливих проектів. У працях С. Дорогунцова, М. Хвесика, Л. Горбач, В. Аніщенко, О. Дмитрієвої, П. Коренюка,
В. Нахруніна, Д. Нехайчука, М. Стеблинського, І. Черниша та інших
розглядаються перспективи використання в Україні різноманітних форм
інвестиційного забезпечення раціонального використання природних
ресурсів та охорони довкілля [1-11].
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Цілі статті. З метою розробки заходів щодо активізації інвестиційної діяльності у сфері природокористування у даній публікації варто
дослідити динаміку капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів, проаналізувати їх структуру та ефективність
реалізації бюджетних програм по оздоровленню довкілля, запропонувати шляхи удосконалення формування природоохоронних фондів та залучення іноземних інвестицій.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ефективна охорона навколишнього природного середовища неможлива без достатньої кількості капітальних інвестицій, які дадуть можливість оновити основні засоби та впроваджувати сучасне природоохоронне обладнання. Масштабні системна
та структурна економічні кризи, які мали місце в 90-х роках минулого століття, і деяке пожвавлення соціально-економічного зростання на початку
цього століття, значною мірою вплинули на динаміку капітальних інвестицій в охорону довкілля. У 1996 р. обсяг капітальних інвестицій в охорону навколишнього природного середовища становив 520,6 млн. грн.,
що у 2,2 рази менше відповідного показника 2004 р. та у 4,2 рази – показника 2006 р. (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища та їх частки профінансованої за рахунок
коштів Державного бюджету за 1996-2006 р. р. (за даними Держкомстату
України)
Це дає підстави стверджувати, що обсяги капітальних інвестицій у
майбутньому також будуть залежати від темпів соціально-економічного
піднесення, повноцінного розвитку господарського комплексу терторіальних громад та підприємств-природокористувачів.
Саме територіальні громади та підприємства-природокористувачі
у майбутньому стануть основними суб’єктами природоохоронної діяльності. Про це свідчить і досвід країн розвиненого капіталізму та динаміка
частки капітальних інвестицій в охорону навколишнього природного
середовища за рахунок Державного бюджету за 1996-2006 р. р.
Найвищий показник частки капітальних інвестицій, профінансованих з Державного бюджету, мав місце у 2003 р. і становив 29,1%. Це
було зумовлено необхідністю усунення екологодеструктивних процесів
у ряді регіонів України. Незважаючи на те, що за період із 2003 р. по
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2006 р. спостерігається суттєве зростання капітальних інвестицій в охорону
навколишнього природного середовища порівняно з періодом з 1996 р.
по 2003 р., частка інвестицій, профінансованих за рахунок Державного
бюджету України, суттєво не збільшилася. Потенціал фінансування заходів з
охорони навколишнього природного середовища на рівні територіальних
громад залежить від випуску місцевих природоохоронних облігацій, а на
рівні підприємств-природокористувачів – переходу від фіскальних регуляторів відшкодування екологічних збитків до запобігання цим збиткам.
Ще більш яскраво простежується тенденція до зростання в динаміці
поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища за
період з 1996 р. по 2006 р. (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища та їх частки профінансованої за рахунок коштів Державного бюджету за 1996-2006 р. р. (за даними Держкомстату України)
Так, у 1996 р. вони становили 2177,9 млн. грн., що майже вдвічі менше
відповідного показника 2004 р. та майже втричі – показника 2006 р. Незважаючи на це, частка поточних витрат, профінансованих за рахунок коштів Державного бюджету, за цей період не перевищувала 2,5%, а у 2006
р., який відзначався найвищим обсягом поточних витрат, склала 1,8%.
Збільшення обсягів фінансування поточних витрат на охорону
навколишнього природного середовища залежить від упровадження в
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практику господарської діяльності жорстких екологічних стандартів як
щодо впливу на навколишнє середовище, так і щодо якості довкілля, які
діють у країнах розвиненого капіталізму. Їх дотримання змушуватиме
підприємства фінансувати заходи з ліквідації негативного впливу на довкілля. Крім того, їх недотримання має виступати передумовою для пред’явлення штрафів за порушення природоохоронного законодавства, а
це ще більше мобілізує зусилля підприємств-природокористувачів у напрямку активізації природоохоронної діяльності.
Найбільшу питому вагу у структурі поточних витрат підприємств,
організацій, установ на охорону та раціональне використання природних
ресурсів займають власні кошти суб’єктів господарювання (97,5%). Частка
інших джерел є значно нижчою (рис. 3).
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Рис. 3. Структура поточних витрат підприємств, організацій,
установ на охорону та раціональне використання природних ресурсів за
джерелами фінансування в 2006 р. (за даними Держкомстату України)
Це свідчить про те, що тягар фінансування природоохоронних витрат
лягає на безпосередніх природокористувачів, і тут важливо визначити
найбільш пріоритетні напрями, щоб максимальною мірою ефективно
використати наявні фінансові ресурси.
У структурі поточних витрат на охорону навколишнього природного
середовища за напрямами фінансування найбільшу питому вагу займає
охорона та раціональне використання водних ресурсів (50,4%). Причиною
цього є те, що більшість природокористувачів використовують воду як
сировину або допоміжний елемент для виробництва продукції та надання послуг, а її повернення у природні водні об’єкти має супроводжува81

тися попередньою очисткою. Значну частку займають витрати на охорону
атмосферного повітря (14,4%) та поводження з відходами (24,9%) (рис. 4).
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Рис. 4. Структура поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища за напрямками фінансування в 2006 р. (за даними
Держкомстату України)
Підприємства, щоб уникнути штрафних санкцій, упорядковують
місця розміщення відходів та створюють санітарно-захисні зони для
мінімізації негативного впливу на атмосферне повітря.
У структурі капітальних інвестицій на охорону та раціональне використання природних ресурсів найбільшу питому вагу займають власні
кошти підприємств, організацій та установ (73%). Це пов’язано з тим, що
безпосередньо на підприємствах іде залучення природних ресурсів у господарський оборот і вони змушені впроваджувати екологічно безпечні
та ресурсоощадливі технології. Другою за величиною є частка витрат,
профінансованих за рахунок місцевих бюджетів (16%) (рис. 5).
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Рис. 5. Структура капітальних інвестицій підприємств, організацій,
установ на охорону та раціональне використання природних ресурсів за
джерелами фінансування в 2006 р. (за даними Держкомстату України)
Це як правило вкладення в об’єкти природоохоронної інфраструктури, які перебувають у комунальній власності.
У структурі капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища у 2006 р. найбільшу питому вагу займають інвестиції
в охорону атмосферного повітря і вирішення проблем зміни клімату (37,7%)
та інвестиції в охорону й раціональне використання водних ресурсів (30,5%).
Високою є також частка інвестицій на упорядкування поводження з відходами (16,9%) та захист і реабілітацію ґрунту, підземних та поверхневих вод (11,6%) (рис. 6).
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Рис. 6. Структура капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища за напрямками використання в 2006 р. (за
даними Держкомстату України)
Таку структуру навряд чи можна вважати досконалою, адже частка
капітальних інвестицій на раціональне використання лісових ресурсів є
незначною, а саме вони – основа асиміляційного потенціалу країни.
На охорону навколишнього природного середовища у 2006 р. використано 1306,9 млн. грн., в тому числі за загальним фондом – 752 млн.
грн., або 95% річного плану. На запобігання та ліквідацію забруднення
навколишнього природного середовища спрямовано 1046,7 млн. грн., в
тому числі за загальним фондом 575 млн. грн., або 94,9% річного плану.
За бюджетною програмою «Очистка стічних вод» використано за
спеціальним фондом бюджетних коштів у сумі 24,4 млн. грн., що становить 68,3% від показника, затвердженого на 2006 р. Відповідні кошти
було спрямовано на упорядкування водовідведення шляхом проектування,
будівництва, реконструкції та розширення очисних споруд на 31 об’єкті, а
також проведення науково-дослідних робіт з питань охорони поверхневих
вод від забруднення стічними водами.
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За бюджетною програмою «Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами» за спеціальним фондом використано 30,1
млн. грн., або 55,6% річного плану. Протягом 2006 р. зазначені кошти
спрямовувалися на реалізацію 44 природоохоронних заходів. Зокрема, в
повному обсязі виконано пілотний проект із впровадження селективного
збору твердих побутових відходів в м. Харкові – 2 млн. грн.; завершена
І черга будівництва підприємства промислової переробки побутових
відходів для міст Червонограда, Сосновки та смт. Гірник Львівської області
(1 млн. грн.); проведено реконструкцію (модернізацію) сортувальних ліній
сміттєсортувального комплексу в м. Києві; знищено непридатні для використання хімічні засоби захисту рослин на території Херсонської області
– 65,2 тис. тонн (2 млн. грн.); на території Сумської області – 119,5 тонн
(1 млн. грн.); здійснено роботи зі збору в металеві контейнери та підготовлено до тимчасового безпечного зберігання суміші «Префікс» в об’ємі
460,6 тонн, завезеної на територію Закарпатської та Запорізької областей з
інших держав (1,8 млн. грн.). Проведення відповідних заходів дозволило
зменшити рівень невпорядкованого зберігання непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин та зменшити обсяг накопичення
промислових та твердих побутових відходів.
За бюджетною програмою «Фінансова підтримка природоохоронної діяльності, у тому числі через механізм здешевлення кредитів комерційних банків» у 2006 р. за спеціальним фондом використано коштів у
сумі 5 млн. грн., або 50,3% від річного плану.
За бюджетною програмою «Геолого-екологічні дослідження та
заходи» за загальним фондом використано коштів у сумі 3,7 млн. грн.,
що становить 66,9% показника, передбаченого на 2006 р. Зазначені кошти
було спрямовано на проведення моніторингу геологічного середовища,
вивчення режиму підземних вод на 2500 спостережних свердловинах,
екзогенних та ендогенних геологічних процесів на 423 спостережних
полігонах, ведення спостережень за зміною забруднення територій на
304 спостережних ділянках.
За бюджетною програмою «Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастру тваринного і рослинного світу,
Червоної книги» за минулий рік використано 25,4 млн. грн., в тому числі
за загальним фондом – 20 млн. грн., або 98,6% річного плану.
За бюджетною програмою «Управління та контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища на регіональному рівні»
використано бюджетних коштів у сумі 90 млн. грн., у тому числі за за85

гальним фондом – 61,4 млн. грн., або 97,6% річного плану. За рахунок
цих коштів територіальними органами та інспекціями Мінприроди у
2006 р. проведено понад 94 тис. перевірок об’єктів, також здійснено екологічний контроль вантажів у пункті пропуску через державний кордон
та в зоні діяльності внутрішніх митниць обсягом 209,1 млн. тонн і радіологічний контроль вантажів обсягом 139,7 млн. тонн. Унаслідок здійсненого зазначеного контролю стягнуто майже 4 млн. грн. штрафів та близько
140 млн. грн. відшкодування екологічних збитків.
За бюджетною програмою «Моніторинг навколишнього природного
середовища та забезпечення державного контролю за додержанням вимог
природоохоронного законодавства» за спеціальним фондом використано
26,6 млн. грн. бюджетних коштів, або 78,3% річного плану.
Відповідні кошти були спрямовані на виконання 38 природоохоронних заходів. Це дозволило придбати 287 приладів для зміцнення матеріально-технічної бази держінспекцій, територіальних органів та спецпідрозділів Мінприроди тощо. Крім того, розроблено 9 нормативно-методичних документів з питань забезпечення державного контролю в
сфері охорони навколишнього природного середовища, а також 23 методики щодо вдосконалення системи Інструментального лабораторного
контролю за станом об’єктів довкілля. За даними державних замовників
фактичний загальний обсяг фінансування виконання завдань і заходів
екологічних програм склав 1,69425 млрд. грн., у тому числі за рахунок
коштів Державного бюджету – 1,61073 млрд. грн.
Повністю профінансовано в межах передбаченого Законом України
«Про Державний бюджет України на 2006 рік» виконання завдань і заходів по 3 програмах, зокрема: програма комплексного противопаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002-2006 р.р.
та прогноз до 2015 р. (державний замовник – Держводгосп, 71,0 млн. грн.);
комплексна програма протизсувних заходів у Закарпатській області на
1999-2010 р.р. (державний замовник Закарпатська ОДА, 0,7 млн. грн.);
комплексна програма захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 р. та прогноз до
2020 р. (державний замовник – Держводгосп) профінансовано на рівні
98,4%.
З метою ефективного фінансування природоохоронної діяльності,
особливо в умовах трансформації моделі національної економіки, коли
гостро відчувається проблема наповнення бюджетів різного таксономічного рівня, варто концентрувати фінансові ресурси також у фондах охо86

рони навколишнього природного середовища, які мають конкретну функціональну спрямованість. На сьогодні, на жаль, існує багато причин низької
ефективності таких фондів, що й зумовлює низьку ефективність відтворення навколишнього природного середовища [2].
Основною метою створення фондів охорони навколишнього природного середовища для підтримання природних ресурсів у належному
стані є концентрація коштів для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень у
цьому напрямку, а також заходів для зниження впливу забруднення
довкілля на здоров’я людини.
Необхідна концентрація платежів за забруднення навколишнього
природного середовища та за спеціальне використання природних ресурсів, надходжень від штрафів і компенсації шкоди, завданої внаслідок
порушення природоохоронного законодавства, у Національному екологічному фонді, який діятиме на правах юридичної особи на загальнодержавному та регіональному рівнях [6].
Існуюча система міжбюджетних відносин у розподілі екологічних та ресурсних платежів не є мобільною через невизначеність і функціональну розбалансованість надходжень за спеціальне використання
природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища. З огляду на це, варто підвищити частку відрахувань ресурсних
платежів до регіональних та місцевих бюджетів, щоб закласти мотиваційний чинник у діяльність органів місцевого самоврядування щодо ефективнішого фіскального регулювання природокористування. Необхідно
також запровадити систему моніторингу за наявністю, освоєнням та використанням природних ресурсів місцевого значення, щоб розширити податкову базу стягнення зборів за використання конкретних природних ресурсів тим більше, вони в повному обсязі надходять до бюджетів територіальних громад [4]. Потребують перегляду підходи щодо формування
фондів охорони навколишнього середовища. В першу чергу необхідно
урізноманітнити важелі та методи стимулювання природоохоронної
діяльності і розширити базу для наповнення екологічних фондів.
В умовах зростання значущості екологічного чинника в моделях
досягнення сталого розвитку країни говорити про залишковий принцип
фінансування природоохоронних програм стає недоцільно. Таким
чином, резюмуючи викладене, необхідно вирішити першочергові завдання:
1. На макрорівні слід негайно переглянути критерії та механізми
планування витрат на охорону навколишнього природного середовища
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відповідно до вимог природоохоронного законодавства.
2. Потребує уточнення та координації організаційний механізм
розподілу коштів з бюджетів різного рівня на природоохоронні цілі. Крім
того, необхідно ввести статистику зіставлення планових витрат з фактичними з метою відстеження реальної ситуації екологічного інвестування
в Україні.
3. Слід визначити граничну межу витрат бюджету всіх рівнів на
охорону навколишнього природного середовища, яка не повинна бути
нижчою за суму ресурсних надходжень до бюджету. Нині фактичні обсяги
бюджетних витрат на природоохоронні цілі в 4-5 разів нижчі.
4. Доцільно якомога швидше налагодити в Україні торгівлю квотами
на викиди. На сьогодні всі програми торгівлі скороченнями викидів, як
вважають спеціалісти, ґрунтуються на тому, що підприємства-забруднювачі мають зобов’язання зменшити викиди, а не право на викиди
забруднюючих речовин. Однак якщо підприємству вдасться скоротити
викиди більше, ніж це від нього вимагається чинним законодавством,
то надлишкові скорочення викидів також повинні йти «у залік». І доки
це не суперечить встановленим екологічним нормативам, доти такі надлишкові скорочення викидів можуть використовуватися для компенсації
іншого зобов’язання зменшити викиди. Керуючись такою логікою, треба
визнати, що скорочення викидів, які відповідають певним умовам, є взаємозамінними, як, наприклад, боргові зобов’язання (векселі чи облігації),
і використовуються задля виконання природоохоронних зобов’язань [1; 2].
Аналіз і оцінка ефективності інвестицій мають важливе значення,
оскільки дають можливість виділити пріоритетні сфери розвитку економіки
та не допустити міжгалузевих диспропорцій.
Нині склалася ситуація, за якої підприємства відчувають гостру
нестачу фінансових ресурсів для вдосконалення техніко-технологічних
процесів, упровадження принципово нових екологобезпечних засобів виробництва, будівництва і реконструкції очисних споруд, застосування прогресивних способів та методів очищення відходів виробництва. Нестача
власних коштів змушує підприємства для здійснення природоохоронної
діяльності звертатися до різних фондів.
Звернення до внутрішніх національних і зовнішніх іноземних інститутів передбачає виконання таких умов: забезпечення існуючих схем
позики; наявність природоохоронних фондів, заснованих цими інститутами;
пріоритетний напрямок фінансування; норми процента за позиками; мінімальний розмір позики за проектом; процедури і вимоги до використання
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позики; термін повернення позики.
Залученню іноземних інвестицій для здійснення природоохоронних програм та проектів в Україні повинно сприяти: мобілізація коштів
усіх джерел інвестиційних ресурсів та їх ефективне використання; активна
інтеграція України в європейські та світові природоохоронні процеси;
формування сприятливих умов та ефективної системи залучення іноземних інвестицій як в економіку України в цілому, так і в охорону довкілля
та використання природних ресурсів; активізація інвестиційної діяльності
та формування привабливого інвестиційного іміджу України [6, с. 200].
Одним з основних факторів ефективної господарської діяльності
виробничих підприємств є наявність сучасного парку виробничого устаткування, яке дозволить знижувати ресурсо- та енергозатратність виробництва. З огляду на це інвестиційне забезпечення оновлення основного
капіталу підприємств-природокористувачів є вирішальним чинником їх
прибуткової роботи.
Висновки. Інвестиції є найважливішим засобом забезпечення прогресивних структурних зрушень в охороні довкілля, поліпшення якісних
показників діяльності на макро- і мікрорівнях. Чим масштабніші обсяги
і вища ефективність інвестицій, тим швидше відбувається відтворювальний процес, здійснюються позитивні перетворення. Зміни в загальному
процесі інвестування відображаються і на природоохоронній діяльності.
У цій сфері виникає суттєва трансформація структури інвестицій за джерелами фінансування і за формами власності.
Доцільно скоротити кількість фондів охорони навколишнього природного середовища, щоб уникати розпорошення зібраних екологічних
зборів та концентрувати їх на реалізації проривних природоохоронних
проектів. Індексуватися також має і плата за спеціальне використання
природних ресурсів, адже тут є надто мінливою ринкова кон’юнктура, і
розмір плати має оперативно реагувати на варіацію світових цін на природні блага. Доцільним кроком має стати перегляд розподілу платежів
за використання природних ресурсів у бік збільшення частки відрахувань
у місцеві бюджети.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Розвитком ринкових відносин в Україні зумовлене інтенсивне зростання процесу інформатизації управління. Внаслідок цього інформаційні технології виходять
на якісно новий рівень, який дозволяє вирішувати складні економічні задачі.
Використання персональних комп’ютерів, інформаційного та програмного
забезпечення для збору, реєстрації, обробки даних та прийняття на їх
основі управлінських рішень є тією основою, від якої залежить ефективність
роботи будь-якого підприємства.
Одне з провідних місць в управлінні підприємством займає сучасний
бухгалтер, адже якість управління та прийняття рішень безпосередньо
пов’язані з наявністю повної, актуальної і достовірної інформації про
техніко-економічні показники діяльності підприємства. Значні обсяги
економічної інформації, нагальна потреба оперативних розрахунків, пошук
та надання користувачам необхідної інформації зумовлюють необхідність
використання в обліковому процесі засобів обчислювальної техніки та
інформаційних технологій.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідження бухгалтерського обліку як інформаційної системи
ще у 70-ті роки минулого століття проводили російські вчені В. Палій
та Я. Соколов. Зазначені проблеми сьогодні вирішують українські вчені
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М. Ф. Кропивко, Ю. А. Кузьмінський, Ф. Ф. Бутинець, С. В. Івахненков,
І. І. Матієнко-Зубенко, Л. О. Терещенко, Т. А. Писаревська, О. В. Клименко
та ін.
Цілі статті. Визначити основні принципи побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку та підходи до впровадження таких
систем на підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Організаційні процеси формування
ринку інформаційних продуктів і послуг та забезпечення його ефективного
функціонування потребують законодавчої підтримки та правового захисту.
Одна з головних проблем законодавчого урегулювання процесів розвитку
інформаційної сфери полягає в її складності, так як ці процеси охоплюють цілий комплекс не лише юридичних, а й економічних і технологічних проблем.
Країни з ринковою економікою мають розвинену систему законодавства, що регламентує інформаційну діяльність – інформаційне право.
Наприклад, в США прийняті поправки до Конституції, які підтверджують
необхідність проведення інформаційної політики об’єднання державних
служб з приватним сектором, а також постанову про координування
діяльності в області формування і використання інформаційних ресурсів
федеральних органів. Конгрес США за 12 років (1977-1988 р. р.) прийняв
більше 300 законодавчих актів, серед яких закони про повноваження
Президента з питань інформаційної служби, захисту інформації, що знаходиться в базах даних тощо.
На жаль, в Україні законодавство в інформаційній сфері відстає
від розвинених країн, але за роки незалежності вже налічується більше
100 законів, правових актів та інших документів, які регламентують
діяльність інформаційних структур.
Правове забезпечення інформаційної діяльності – це сукупність
норм, виражених у нормативних актах, які встановлюють та закріплюють
організацію цього процесу. Правове забезпечення інформаційної діяльності
складається з нормативних актів, що регулюють питання, які відносяться
до організації та функціонування усіх баз даних, комп’ютерних систем і
мереж, програмних засобів, інформаційних технологій зокрема, і процесу
інформатизації в цілому. До складу правового забезпечення інформаційної діяльності входять закони України, укази та постанови Президента
України, постанови та декрети Кабінету Міністрів України, накази,
інструкції та інші акти організацій, підприємств, установ, у межах яких
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створюються та функціонують інформаційні системи; акти міських органів
влади, інші нормативні акти, що відносяться до питань організації та
функціонування інформаційної діяльності. Головним чинником, що
визначає рівень правового регулювання державою процесів, пов’язаних
з інформаційною діяльністю, є розуміння ролі інформації та її цінності
для загальнонаціонального процесу. Чітко виражені економічні потреби
суспільства у використанні науково-технічної інформації для забезпечення
впровадження передових технологій, прогресивних технічних рішень
та інших досягнень при необхідній підтримці з боку влади та ділових
кіл створюють умови для розвитку інформаційної інфраструктури. На
сьогоднішній день зроблені лише перші кроки у напрямку правової
охорони сучасних інформаційних технологій. В Україні поки що немає
закону про правову охорону програм і баз даних, за яким автори мали б
отримувати авторсько-правову охорону на одному рівні з творами літератури та винаходами в науці. Частково ці питання порушено в Законі
України «Про авторське право та суміжні права», Кримінальному кодексі
та Кодексі України про адміністративні правопорушення [1].
Початково сформульовані академіком В. М. Глушковим науковометодичні положення та рекомендації з проектування автоматизованих
систем управління тепер склались як принципи побудови комп’ютеризованих інформаційних систем, закріплені державним стандартом. До
них належать принципи системності, розвитку, сумісності, стандартизації
та уніфікації, ефективності.
Принцип системності є основоположним при створенні, функціонуванні і розвитку комп’ютерних інформаційних систем обліку. Він
дає змогу розглядати досліджуваний об’єкт як одне ціле; виявляти на цій
підставі різноманітні типи зв’язків між структурними елементами, які
забезпечують цілісність системи; установлювати напрямок виробничогосподарської діяльності системи і реалізовувані нею конкретні функції.
Принцип розвитку полягає в тому, що комп’ютерна інформаційна система створюється з урахуванням можливості постійного поповнення
й оновлення функцій системи і видів її забезпечення. Передбачається,
що автоматизована система обліку має нарощувати свої обчислювальні
можливості, оснащуватись новими технічними і програмними засобами,
бути здатною постійно розширювати й поновлювати склад задач та
інформаційний склад, який створюється у вигляді баз даних.
Принцип сумісності полягає в забезпеченні здатності взаємодії
комп’ютерних систем різних видів, рівнів у процесі їх спільного функ93

ціонування. Реалізація даного принципу дає змогу забезпечити нормальне
функціонування економічних об’єктів, підвищить ефективність управління
народним господарством та його окремими ланками.
Принцип стандартизації та уніфікації полягає в необхідності
застосування типових уніфікованих і стандартизованих елементів функціонування комп’ютерних інформаційних систем. Упровадження цього
принципу дає змогу скоротити часові, трудові і вартісні витрати на
створення автоматизованих систем управління за максимально можливого
використання нагромадженого досвіду у формуванні проектних рішень
і впровадженні автоматизації проектних робіт.
Принцип ефективності полягає в досягненні раціонального співвідношення між витратами на створення комп’ютерних інформаційних
систем і ефектом, одержаним при її функціонуванні.
Крім основних принципів для ефективного здійснювання управління
виділяють також низку часткових принципів, які деталізують загальні,
додержання кожного з яких дає змогу дістати певний економічний ефект.
До них можна віднести такі:
- принцип декомпозиції – використовується при вивченні особивостей, властивостей елементів і системи в цілому. Він ґрунтується на
розбитті системи на частини, створенні умов для ефективнішого аналізу
системи та її проектування;
- принцип першого керівника передбачає закріплення відповідальності під час створення системи за замовником – керівником підприємства,
установи, галузі, тобто майбутнім користувачем, який відповідає за введення у дію та функціонування комп’ютерних інформаційних систем;
- принцип нових задач – пошук постійного розширення можливостей системи, удосконалення процесів управління, одержання додаткових
результатних показників з метою оптимізації управлінських рішень. Це
може супроводжуватись постановкою і реалізацією нових задач управління;
- принцип автоматизації інформаційних потоків і документообігу
передбачає комплексне використання технічних засобів на всіх стадіях
проходження інформації від моменту її реєстрації до одержання результативних показників і формування управлінських рішень;
- принцип автоматизації проектування має на меті підвищити
ефективність самого процесу проектування і створення комп’ютерних
інформаційних систем на всіх рівнях народного господарства, при цьому
забезпечується скорочення часових, трудових і вартісних витрат за рахунок введення індустріальних методів.
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При створені інформаційної системи бухгалтерського обліку на
підприємстві виділяють різні підходи:
- Івахненков С. В. пропонує залежно від змін, здійснених в організаційній структурі підприємства орієнтуватися на збереження існуючої
організаційної структури підприємства і бухгалтерії або на зміну існуючої
організаційної структури підприємства і бухгалтерії [2]. Перший підхід
ґрунтується на адаптації інформаційної технології до організаційної
структури підприємства та бухгалтерії. Комп’ютерна система бухгалтерського
обліку пристосовується до організаційної структури в її існуючому вигляді
і відбувається локальна модернізація сформованих методів роботи. При
цьому здійснюється розподіл функцій між технічними працівниками
(операторами) та спеціалістами (бухгалтерами), об’єднання функцій збирання
і обробки інформації (фізичний обіг документів) з функцією прийняття
рішень (інформаційний обіг). Такий спосіб впровадження нової інформаційної технології орієнтований на діючу організаційну структуру управління. При цьому ступінь ризику від впровадження цієї технології зводиться до мінімуму, оскільки витрати незначні, а організаційна структура
залишається без змін. Другий підхід є значно ефективнішим, оскільки
він передбачає раціоналізацію організаційної структури підприємства
та бухгалтерії. Організаційна структура оптимізується таким чином, щоб
впровадження інформаційної технології дало найбільший ефект. Основою
такого підходу є максимальний розвиток технічних комунікацій і розробка
нових організаційних взаємозв’язків, які раніше були економічно недоцільними;
- залежно від характеру змін, внесених до інформаційної системи
підприємства, виділяють підходи галузевого удосконалення обліку на
підприємстві, за яких удосконалюються окремі процеси виконання облікових операцій та комплексні підходи, які удосконалюють інформаційну систему підприємства в цілому. Основним способом комплексного
удосконалення інформаційної системи підприємства є структурний підхід,
який передбачає послідовний розподіл системи, призначеної для розв’язання визначеного кола питань на окремі модулі, кожний з яких матиме
певну облікову функцію з наступним поєднанням отриманих модулів в
єдине ціле, що і буде складати інформаційну систему [3].
- з урахуванням строків процесу впровадження А. Циганюк виділяє
такі підходи: «паралель» – коли одночасно використовуються дві комп’ютерні інформаційні системи (колишня і нова), потім порівнюються результати й приймається остаточне рішення; «все відразу», коли компанія
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відразу переходить з однієї системи на іншу, особливо якщо необхідно
досягти швидких результатів; цей варіант застосовується також у разі,
якщо використовувати одночасно дві системи занадто дорого; «пілотний
проект» – автоматизують тільки кілька процесів (служб) компанії (деякі
розроблювачі вважають, що пілотний проект застосовується тільки в такій
корпорації, коли в самостійний «політ» з новою системою «запускається»
не менше ніж одне підприємство цієї корпорації); «вузьке місце», коли
в результаті автоматизації найбільш «проблемного» бізнес-процесу або
служби підприємства не тільки буде набутий досвід реальної експлуатації,
а й буде досягнуто швидкого, хоча, можливо, і незначного ефекту (наприклад, термінове встановлення товарного обліку на складі компанії, автоматизація декількох бухгалтерських робочих місць, вирішення питань
фінансової звітності).
Український ринок автоматизованих систем управління в цілому
та бухгалтерського обліку зокрема, нині переживає новий етап свого
розвитку. Інтерес зміщується з складних і дорогих для впровадження і
використання інформаційних систем на доступні версії з типовими настроюваннями й наступною додатковою модифікацією, яка не вимагає значних
додаткових фінансових інвестицій для конкретного замовника.
Висновки. Дотримання правових норм та принципів побудови
інформаційних систем бухгалтерського обліку забезпечує створення високоефективної комп’ютерної системи обліку, яка може бути швидко впроваджена на підприємстві та адаптована до частої зміни нормативних актів в
обліку, незалежно від того, який підхід до створення буде обрано конкретним підприємством.
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ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ
ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА
У статті визначено об’єктивні причини щодо проведення внутрішньогосподарського
контролю дебіторської та кредиторської заборгованості. Обґрунтовано та наведено основні
етапи проведення контрольних процедур.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість контроль.
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Shadurska L.
ORGANIZATION OF DEBIT AND CREDIT LIABILITIES
OF ECONOMY SUBJECT
The article deals with unbiased causes concerning inner economy control of debit and
credit liabilities, Well founded are the main steps of control procedures conducting.
Keywords: an account receivable, account payable, is control.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ХОЗЯЙНИЧАЮЩЕГО СУБЪЕКТА
В статье определенно объективные причины относительно проведения внутрихозяйственного контроля дебиторской и кредиторской задолженности. Обоснованно и
приведены основные этапы проведения контрольных процедур.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, контроль.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Перехід економіки України до ринкових умов господарювання ставить аграрні підприємства перед необхідністю об’єктивної оцінки фінансового стану, платоспроможності й надійності своїх партнерів. Самостійність у виборі ринків
збуту продукції, постачальників і підрядників, пошуку джерел фінансування змушує суб’єктів господарювання особливу увагу приділяти розрахункам з різними контрагентами. За таких умов підтримка на прийнятному рівні фінансової стабільності підприємства, що існує і розви97

вається у несприятливому конкурентному середовищі, залежить від
своєчасного надходження коштів від покупців і можливості безпечної
відстрочки платежів по своїх короткострокових зобов’язаннях.
В умовах існуючої кризи неплатежів в Україні, безконтрольне
зростання дебіторської і кредиторської заборгованості стає поширеним
явищем. Розрахунки з дебіторами та кредиторами на вітчизняних підприємствах мають не зовсім позитивну характеристику, оскільки мають місце
значні суми заборгованості та тривалі терміни її погашення. Одним з
найбільш складних та суперечливих питань, які зумовлені проблемою
неплатежів є постановка правильно організованого контролю дебіторської
і кредиторської заборгованості, перш за все, повинна сприяти недопущенню прострочення термінів платежу і доведення заборгованості до
стану безнадійної.
Динаміка й структура дебіторської й кредиторської заборгованості багато в чому залежить від проведення фінансового аналізу, поточного моніторингу якості розрахункових операцій і контролю виконання
платіжної дисципліни. Внутрішній контроль буде здійснювати контроль
всієї діяльності підприємства, і покликаний досконало знати законодавство, що регулює господарську діяльність та внутрішні розпорядження,
які складають його економічну нормативну базу, а також технологію
виробництва.
Необхідність результатів досліджень в області внутрішньогосподарського контролю дебіторської й кредиторської заборгованості (далі ;
ДЗ і КЗ) визначається недостатнім ступенем розкриття ряду істотних
теоретичних і прикладних положень. Як свідчать проведені теоретичні
та практичні дослідження, питанням організації контролю дебіторської
і кредиторської заборгованості приділялася недостатня увага, внаслідок
чого ускладнюється дотримання основних методичних принципів ведення
обліку, спотворюється інформація про фінансовий стан підприємства, стан
розрахунків, знижується ефективність прийняття управлінських рішень.
Зокрема, практично відсутні дослідження в області внутрішнього контролю
дебіторської й кредиторської заборгованості. Необхідність удосконалення
теоретичних й організаційних положень аналізу й контролю дебіторської
й кредиторської заборгованості, особливо в складних умовах реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку й поетапного переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності, не викликає сумніву.
Інтеграційні процеси, які відбуваються останнім часом між господарюючими суб’єктами й на міждержавному рівні формують об’єк98

тивну потребу в представлені інформації з бухгалтерської звітності, яка
буде максимально задовольняти попит зацікавлених користувачів – власників, органів державної влади, інвесторів (у тому числі із закордонних
країн). Вирішенням цих завдань сприяє переходу на міжнародні стандарти обліку й звітності. Одночасно із процесом реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку потрібен перегляд раніше діючих
підходів до розкриття інформації про дебіторську й кредиторську заборгованість у фінансовій звітності господарюючих суб’єктів. На жаль, вітчизняна бухгалтерська звітність і звітність, складена за міжнародними
стандартами, не містять достатньої інформації про стан дебіторської й
кредиторської заборгованості, тому для різних внутрішніх і зовнішніх
користувачів значний інтерес представляють розробки не тільки в області контролю дебіторської й кредиторської заборгованості, але й пропозиції по додатковому їхньому розкриттю у формах фінансової й управлінської звітності. Певне значення для організації й проведення внутрішньогосподарського контролю дебіторської й кредиторської заборгованості мають також зміни в податковому законодавстві. Оскільки наважливіша складова їхньої інформаційної бази (джерела нормативно-законодавчого забезпечення) прямо залежить від режиму оподатковування.
Додатковим стимулом для дослідження проблем організації контролю дебіторської й кредиторської заборгованості активно служать процеси глобалізації й гармонізації економіки, що відбуваються в цей час,
черговим етапом яких є вступ України до Всесвітньої організації торгівлі.
Якісні зміни середовища бізнесу, пов’язані з посиленням конкуренції на
ринках, змушують багато фірм до пошуку нових шляхів розширення обсягів продажів і підвищення прибутків, тобто породжують необхідність
застосування нетрадиційних форм розрахунків. Контроль покликаний
виступати засобом пошуку оптимальних форм розрахунків й інструментом обґрунтування доцільності їхнього використання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми. Методологічними питаннями контролю
та ревізії були присвячені роботи наступних вчених: Бардаша С. В., Белова Н. Г., Бутинця Ф. Ф., Жила В. Г., Калюги Є. В., Малюги Н. М., Нападовської Л. В., Петренка Н. I., Понікарова В. Д., Усача Б. Ф., Шевчука В. О.,
Шпига А. А.
Цілі статті. Метою написання цієї статті є комплексне дослідження
організаційних та методичних підходів щодо контролю дебіторської і
кредиторської заборгованості, які забезпечать вирішення важливих зав99

дань, що мають істотне значення для керування фінансово-господарською діяльністю аграрних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Господарська діяльність підприємства неможлива без застосування контролю, тобто без систематичного спостереження і перевірки фактів господарського життя. В умовах
формування і становлення нових соціально-економічних відносин з урахуванням існуючих організаційно-правових форм підприємницької діяльності виникають завдання створення ефективного внутрішньгосподарського
контролю та вдосконалення його структури, тому питання його організації є актуальними. Проте, вони є науково не розробленими у зв’язку з
відсутністю практичного досвіду на підприємствах України. В навчальних посібниках і підручниках у поглядах вчених існують відмінності
щодо організації та методики проведення внутрішньогосподарського
контролю. На нашу думку, при організації системи внутрішньогосподарського контролю повинні братися до уваги основні принципи її ефективності, дотримання яких є ключовою умовою успішного функціонування системи і які включають ряд основних правил: відповідальності,
збалансованості, своєчасності повідомлення про відхилення, інтеграції,
відповідності контролюючої і контрольованої систем, постійності, комплексності, узгодженості пропускної здатності різних ланок системи внутрішнього контролю, розподілу обов’язків, дозволу і схвалення [1]. На
думку автора схему організації внутрішньогосподарського контролю на
підприємстві можна представити наступним чином (рис. 1).
Фактори, що впливають на організацію контролю

Принципи ефективності внутрішньогосподарського контролю

Власник або уповноважений ним орган (посадова особа)
рішення
Хто?
Суб’єкти
контролю
Управлінський персонал та
спеціалісти (в т.ч. посадові особи, до повноважень яких вхо-

Що?

Як?

Методика і техніка
контролю

Форма організації
контролю
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Спостережна рада

Централізована

Ревізійна комісія

Децентралізована

Рис. 1. Організація внутрішньогосподарського контролю на підприємстві [1]
Для встановлення методики внутрішнього контролю операцій з
дебіторською та кредиторською заборгованістю автором Березою С. Л.
визначено визначимо мету і завдання такого контролю. Дослідивши ряд
економічних джерел та взявши до уваги пропозиції Берези С. Л., ми сформували мету та завдання кредиторської та дебіторської заборгованості,
що наведено на рис. 2.
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Внутрішній контроль операцій з дебіторською та кредиторською заборгованістю

Встановлення
достовірності даних щодо
дебіторської та
кредиторської
заборгованості, повноти і
своєчасності відображення
інформації в зведених
документах та облікових
регістрах, правильності
ведення обліку
дебіторської та
кредиторської
заборгованості відповідно
до прийнятої облікової
політики, достовірності
відображення залишків у
звітності господарюючого
суб’єкта

- перевірка наявності договорів та їх реєстрації у відповідних журналах;
- вивчення законності операцій з дебіторською та кредиторською
заборгованістю та реальності і правомірності її визнання, оцінки,
відображення;
- перевірка правильності документального оформлення операцій з
дебіторською та кредиторською заборгованістю і відображення цих
операцій в обліку і звітності;
- перевірка правильності створення резерву сумнівних боргів: доцільності
обраного методу створення, правильності розрахунку коефіцієнта
сумнівності;
- вивчення порядку і джерел списання безнадійної заборгованості;
- оцінка стану синтетичного та аналітичного обліку розрахунків на
підприємстві, яке перевіряється, якості відображення господарських
операцій в бухгалтерському обліку, облікових регістрах та звітності;
- перевірка дотримання підприємством податкового законодавства по
операціях, пов’язаних із розрахунками з різними кредиторами,,
розрахунками з різними дебіторами.

Рис. 2. Мета і завдання контролю операцій з дебіторською та кредиторською заборгованістю
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Період

Указана значимість і стабільність позицій по заборгованості серед
українських регіонів обумовила вибір Вінницької області як типового
представника для подальшого дослідження стану дебіторської заборгованості в Україні. Проведений аналіз дозволяє також констатувати той факт,
що рейтинг і дебіторської і кредиторської заборгованості по українських
регіонах практично співпадає. Для вивчення причин подібних тенденцій
співставимо динаміку дебіторської і кредиторської заборгованості (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості
підприємств Вінницької області

2003
2004
2005
2006
2007

Заборгованість
Відхилення
Темп приросту
Дебіторська, Кредиторська, Абсолютне, Відносне, Дебіторська, Кредиторська,
млн. грн.
млн. грн.
млн. грн. млн. грн.
%
%
2895,8
4067,2
1171,4
40,45
х
х
3337,5
4614,1
1276,6
38,25
15,25
13,45
3920,6
5428,3
1507,7
38,46
17,47
17,65
4766,0
5703,8
937,8
19,68
21,56
5,08
6715,2
8404,8
1689,6
25,16
40,90
47,35

Незначні відхилення об’ємів дебіторської та кредиторської заборгованості (в 2007 р. становлять 1689,6 млн. грн або 25,16%), а також наближені значення темпів приросту об’ємів розрахунків з дебіторами і кредиторами (2004 р. – 15,25% і 13,45%, 2005 р. – 17,47% і 17,65%, 2007 р.
– 40,9 % і 47,35 %) свідчать про взаємозв’язок між вказаними видами
розрахунків. Графічне представлення результатів порівняльного аналізу
дебіторської та кредиторської заборгованості підтверджує вище викладене (рис. 3).
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Рис. 3. Графічний аналіз по дебіторській та кредиторській заборгованості підприємств по Вінницькій області.
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Зупинимось на динаміці загальної суми дебіторської заборгованості підприємств Вінницької області. Проведений аналіз, результати
якого представлені в табл. 2, показав, що на підприємствах Вінницької
обл. спостерігається постійне зростання дебіторської заборгованості. За
період 2003-2007 р. р. дебіторська заборгованість зросла на 3819,4 млн.
грн, або 131,89%.
Таблиця 2
Динаміка дебіторської заборгованості підприємств
Вінницької області за 2003-2007 р. р.

х
28,96
33,38
39,21
47,66

Необхідно відмітити, що, разом із постійним ростом дебіторської
заборгованості, величина абсолютного приросту с кожним роком також
збільшується (2004 р. – 441,7 млн. грн., 2005 р. – 583,1 млн. грн., 2006 р.
-845,4 млн. грн., 2007 р. – 1949,2 млн. грн.).
Представлені результати аналізу структури дебіторської і кредиторської заборгованості в Україні за декілька років (див. додаток) свідчать про те, що Вінницька область займає 16 місце по об’єму дебіторської
заборгованості і 14-16 місця по об’єму кредиторської заборгованості.
Зміщення фінансової стійкості підприємств вимагає підвищення
достовірності даних бухгалтерського обліку про стан дебіторської і кредиторської заборгованості. Це стосується, перш за все, інформації аналітичного обліку, яка необхідна для ефективного контролю за своєчасністю
стягнення заборгованості і списання її невідшкодованої частини. Крім
того, необхідне управління заборгованістю і посилення ролі фінансової
бухгалтерії, яка при численних неплатежах і складності розрахунків з
покупцями і постачальниками повинна давати висновок про фінансовий
стан (платоспроможність, доходність) підприємства. На сьогоднішній день
безнадійна заборгованість в Україні посідає досить вагоме місце у складі
всієї заборгованості, про що свідчать наступні статистичні дані станом
на 01.01.2008 р. (рис. 4).
9%

91%
Прострочена
заборгованість

Рис. 4. Частка простроченої заборгованості в структурі дебіторської
заборгованості в Україні
На жаль платіжна культура вітчизняних виробників далека від
досконалості, тому наявність дебіторської заборгованості має сприйматися господарюючим суб’єктом як стійка система. Активність позиції при
цьому надає змогу окремо виділяти дебіторську заборгованість, строк
105

оплати якої ще не настав, приділяючи особливу увагу тій дебіторській
заборгованості, щодо якої строк оплати вже минув. П(С)БО 2 «Баланс»
передбачає поділ дебіторської заборгованості на довгострокову і поточну.
Остання відображається в балансі як чиста реалізаційна та сумнівні борги. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» визначено: поняття сумнівного боргу; порядок створення резерву сумнівних боргів, дано поняття
безнадійної дебіторської заборгованості, «щодо якої існує впевненість про
її неповернення боржником або за якою минув строк позивної давності».
При вивченні дебіторської заборгованості необхідно звернути увагу,
чи відповідають суми, подані у звітності як дебіторська заборгованість,
встановленим П(С)БО критеріям.
Виникнення дебіторської заборгованості пов’язано з принципом
нарахування, сутність якого полягає в тому, що незалежно від сплати в
момент відвантаження продукції, передачі послуг чи права власності на
них підприємство відображає отримання доходу, а в разі відсутності
сплати одночасно і дебіторську заборгованість. Причині, пов’язаній із
відсутністю коштів у покупця, можна запобігти, якщо під час підписання
договорів поставки керівництво підприємства ретельно вивчає характеристику клієнтів щодо мети придбання продукції та їх платоспроможності. Якщо продукцію придбано для реалізації, то вірогідність своєчасної оплати грошових коштів вища, ніж у випадку, коли замовник придбав
продукцію для власних потреб.
При інвентаризації розрахунків:
- усім дебіторам підприємства кредитори повинні передати виписки
про їх заборгованість, які пред’являються інвентаризаційній комісії для
підтвердження реальності заборгованості. Підприємства-дебітори зобов’язані протягом 10 днів з дня отримання виписок підтвердити заборгованість або заявити заборгованість;
- на суми заборгованість постачальників з невідфактурованих поставок після їх перевірки бухгалтерія повинна зажадати від постачальників розрахунково-платіжні документи. Постачальники зобов’язані подати покупцям такі документи або повідомити причини щодо їх неподання чи про відсутність такої заборгованості;
- на рахунках обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, іншими кредиторами повинні залишатися виключно погоджені суми.
Організація контролю розрахунків з постачальниками (підрядниками) повинна забезпечити виявлення оплаченої і неоплаченої продукції.
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Результати перевірки пропонуємо оформляти наступним чином
(табл. 3).
Таблиця 3
Відомість перевірки складу поточної кредиторської заборгованості

Пред’явлена
претензія на адресу
підприємства
сума

дата

З них сума,
визнана
підприємством

Підстава виникнення
заборгованості

Дата виникнення
заборгованості

Сума
заборгованості

Кредитор
(повна назва
підприємства,
без скорочення)

Код рядка
в регістрі обліку

Перевіряючий має звернути увагу на законність проведених операцій, які стосуються кожної суми заборгованості, виявити строки і умови
виникнення заборгованості, а також винних у цьому осіб.
Наступним кроком перевірки стало вивчення операцій розрахунків за претензіями.
Перевірку розрахунків за претензіями рекомендуємо здійснювати
в наступній послідовності (табл. 4).
Таблиця 4
Перелік пред’явлених претензій на адресу підприємства за ___ рік

Висновки. Таким чином, своєчасність відображення впливу на
фінансові результати підприємства простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості забезпечує правильно організований бухгалтерський облік. На підприємствах, де налагоджено та організовано належним
чином облік, як синтетичний так і аналітичний за кредиторами і дебіторами, не існує значних проблем щодо достовірності інформації. Не
завжди, на жаль, підприємства правильно обліковують заборгованість,
по якій минув строк позовної давності, а також не здійснюють в повній
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мірі своєчасного відображення операцій за претензіями пояснюючи та
зсилаючись на відсутність на підприємствах юридичних служб.
1. Береза С. В. Облік і контроль грошових активів та дебіторської заборгованості: теорія і
практика: Дисерт. на здоб. наук. ступ. к. екон. н. – Житомир, 2002. – 298с.
2. Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Малюга Н. М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: Підручн. для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир ПП «Рута», 2002. – 544с.
3. Гуцаленко Л. В., Мельничук О. А. Проблеми обліку та внутрішньогосподарського контролю доходів сільськогосподарських формувань. – Зб. наук. пр. «Соціальні-економічні
проблеми села в пореформований період». – 2004. – С. 87-93.
4. Дорош Н. І. Контроль, як функція управління економічними суб’єктами // Науковий
журнал ТАНГ «Вісник Тернопільської академії народного господарства». – Вип. 18. –
2001. – С.153-160.
5. Дікань Л. В. Контроль і ревізія: Навч. посібн. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.
– 245с.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Однією з наважливіших проблем функціонування сільськогосподарських підприємств
України в ринкових умовах є налагодження систематичного контролю
за витратами.
Контроль витрат на виробництво надає змогу своєчасно виявити і
усунути ті умови та причини, які заважають виконанню поставлених
завдань і досягненню мети господарської діяльності підприємства.
Особливості сільськогосподарського виробництва зумовлюють ведення обліку виробничих витрат і виходу продукції окремо по кожному
виробничому підрозділу підприємства. Відповідно, для належного управління діяльністю підприємства, збільшення обсягів виробництва продукції та зниження її собівартості, раціонального використання власних
та залучених ресурсів, виникає потреба в постійному внутрішньогосподарському контролі діяльності виробничих підрозділів сільськогосподарського підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у формування теоретичних і практичних основ
функціонування контролю на підприємстві зробили Ф. Ф. Бутинець,
В. В. Сопко, М. Т. Білуха, В. Ф. Усач, Л. С. Шатковська та інші. Проте залишається ще багато дискусійних питань, які потребують поглибленого
вивчення та відповідей.
Цілі статті. Метою написання даної статті є окреслення шляхів
створення ефективної системи контролю витрат виробничих підрозділів
на сільськогосподарських підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У процесі реалізації всіх основних
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функцій управління важливе значення має контроль господарської діяльності підприємства.
Контроль, на думку Усача Б. Ф., означає перевірку виконання тих
чи інших господарських рішень з метою встановлення їхньої законності
та економічної доцільності [1, с. 10].
Калюга Є. В. зазначає, що у сучасних умовах господарювання
контроль визначається не як надзвичайний захід або тимчасова компанія,
що здійснюється від випадку до випадку, а як постійно діюча, науково
обґрунтована і добре продумана система активного спостереження і
перевірки процесів виробництва, розподілу, обміну і виробничого споживання [2, с. 20].
Для ефективного управління виробництвом підприємства велике
значення має контроль за накопиченням та розподілом витрат, які формують собівартість продукції. Система контролю виробничих витрат за
сучасних умов стає вирішальним моментом щодо впливу на результати
діяльності окремих підрозділів і господарюючого суб’єкту в цілому.
Джерелами формування виробничих витрат підприємства є виробничі ресурси, тому для ефективного управління виробничим процесом
важливе значення має контроль за витрачанням ресурсів в окремих виробничих підрозділах підприємства.
Безперебійну та ритмічну діяльність сільськогосподарського підприємства забезпечують допоміжні виробництва. Необхідність створення
системи контролю за витратами допоміжних виробництв пояснюється
рядом причин:
1. Діяльність допоміжних виробництв направлена на обслуговуванням основного виробництва, інших підрозділів підприємства, а також
на обслуговування сторонніх юридичних та фізичних осіб.
2. Окремі роботи, послуги, продукція допоміжних виробництв
складаються з ряду технологічних взаємопов’язаних операцій, в ході
яких формуються різні витрати за складом, змістом, звітним періодом
тощо.
3. Витрати допоміжних виробництв є складовою частиною витрат
основного виробництва, а отже впливають на величину собівартості
продукції.
4. В основі діяльності допоміжних виробництв лежить використання енергоносіїв.
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Відповідно до особливостей діяльності допоміжних підрозділів
можна визначити основні напрямки контролю витрат допоміжних виробництв:
- контроль за господарськими операціями окремих допоміжних
підрозділів – з метою правильного розподілу витрат допоміжних виробництв між окремими видами продукції, робіт, послуг;
- контроль за правильністю віднесення витрат до відповідних звітних періодів, за доцільністю понесених витрат, за складом витрат тощо;
- контроль за раціональним використанням енергоносіїв, оскільки
ціни на них постійно зростають, що призводить до зростання собівартості
продукції;
- контроль за правильним визначенням собівартості продукції,
робіт та послуг допоміжних виробництв.
Створення ефективної системи контролю витрат допоміжних виробництв потребує визначення основних суб’єктів та об’єктів контрольного процесу.
Ряд авторів під об’єктами контролю розуміють те, що контролюється.
Бутинець Ф. Ф. та інших автори зазначають, що об’єктами контролю є не види діяльності, а явища та процеси господарського життя,
що здійснюються в межах окремих видів економічної діяльності… Об’єктами контролю можуть бути окремі сторони діяльності виробничих
об’єднань, підприємств, господарських організацій…[3, с. 41].
Таким чином, об’єктами контролю витрат допоміжних виробництв
можна вважати витрати ресурсів окремих підрозділів допоміжного виробництва (витрати електроенергії, водопостачання, газопостачання, витрати
запасних частин в ремонтних майстернях, витрати кормів на утримання
живої тяглової сили тощо).
Суб’єктами в контрольному процесі виступають носії прав та обов’язків – особи та органи, що мають повноваження на здійснення контролю
за виробничою та фінансовою діяльністю підприємства, а також право
втручатися в його оперативну діяльність та самостійно притягувати винних
осіб до відповідальності [3, с. 89].
Калюга Є.В. під суб’єктами контролю розуміє держані, приватні,
відомчі й інші ограни, що контролюють як усю діяльність підприємств,
так і визначене коло питань за заздалегідь обумовленим напрямом [2, с.
49].
111

Отже, суб’єкти контролю витрат допоміжних виробництв можна
розподілити на зовнішні та внутрішні, залежно від мети проведення контролю. До зовнішніх суб’єктів контролю витрат допоміжних виробництв
можна віднести постачальників енергоносіїв, контрольно – ревізійні та
інші державні та приватні органи. Їх основне завдання при проведенні
контролю – дотримання чинного законодавства у господарській діяльності
підприємства, виявлення та попередження можливих зловживань в процесі
використання електроенергії, газу тощо. Внутрішніми суб’єктами контролю
витрат допоміжних виробництв є керівники сільськогосподарських підприємств, бригадири, завідуючі фермами, які здійснюють контроль за
виробничими процесами з метою ефективного управління підприємством.
Поряд з особами та органами, які здійснюють контроль, необхідно
визначити осіб, відповідальних за використання ресурсів та експлуатацію підконтрольних об’єктів, тобто тих працівників, які здійснюють контроль по відношенню до підзвітних їм ділянок роботи з однієї сторони, а
з іншої сторони їх діяльність піддається контролю з боку вищого керівництва. Як справедливо стверджує В. Ластовецький, контроль витрат
ефективний тоді, коли можна конкретизувати відповідальність за витрачання конкретних ресурсів [4]. Думку продовжує Дорош Н. І., зазначаючи, що контроль покликаний не тільки виявити відхилення від мети
контролю, а й давати оцінку причин цих відхилень, конкретизувати їх за
рівнем участі в них осіб, діяльність яких піддавалась контролю [5, с. 8].
Тобто, для забезпечення відповідальності конкретних осіб за збереження та використання ресурсів підприємства, необхідно створювати
центри відповідальності за розміри та склад витрат.
Для створення ефективної системи контролю витрат допоміжних
виробництв в складі допоміжних підрозділів сільськогосподарських підприємств пропонуємо виділяти такі основні центри відповідальності:
- головний інженер (головний механік) – несе відповідальність за
безперебійність функціонування транспортних засобів і за розміри витрат
на їх обслуговування та експлуатацію;
- завідуючий ремонтною майстернею – несе відповідальність за
обґрунтованість ( доцільність) витрат на ремонт, своєчасне виконання
ремонтних робіт;
- головний енергетик – за раціональне використання електроенергії;
- інженер по водо-, газопостачанню (інший працівник) – несе
відповідальність за використання води, газу, інших ресурсів;
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- інший персонал, який несе відповідальність за рівень продуктивності праці, матеріалоємність виробництва тощо.
Визначення центів відповідальності забезпечить відповідальність
осіб за використання ресурсів та за розміри витрат в кожному окремому
підрозділі допоміжного виробництва.
Висновки. Контроль виробничих витрат за сучасних умов стає
вирішальним моментом щодо впливу на результати діяльності окремих
виробничих підрозділів і господарюючого суб’єкту в цілому.
Побудова раціональної системи контролю витрат допоміжних виробництв на сільськогосподарських підприємствах сприятиме підвищенню
ефективності і якості роботи допоміжних виробництв, посиленню режиму
економії, виявленню причин та умов, які призводять до втрат і розкрадань ресурсів підприємства.
1. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підручн. – 4-те вид., стер. – К.: Знання – Прес, 2002. – 253с.
2. Калюга Є. В. Фінансово – господарський контроль у системі управління: Монографія.
– К.: Ельга-Центр, 2002. – 360с.
3. Бутинець Ф. Ф., Бардаш С. В., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Контроль і ревізія: Підручн.
для студ. спец. 7.050106 «Облік і аудит». – вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ,
2000. – 512с.
4. Ластовецький В. Облік і контроль технологічної та виробничої собівартості // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №5. – С. 17.
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Досліджено основні проблеми та негативні наслідки реалізації бюджетної політики
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The problems and negative consequences of realization of fiscal policy of the last years
are investigated. The main principles of forming of independence of local budgets after profits
are determined.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Фінансові проблеми
місцевої влади набули великої гостроти. Хронічна нестача грошей, фінансових ресурсів у органів місцевого самоврядування та нестабільність їхніх
доходних джерел стали проблемою номер один в Україні.
Стратегічним питанням для фінансової системи держави є пропорція між власними, закріпленими доходами місцевих бюджетів та
офіційними трансфертами центральної влади. Чим більшою у загальних
доходах місцевого бюджету є частка власних доходів, тим більшою є її
діяльність по збиранню податків і зборів. В результаті можна очікувати
поліпшення податкової дисципліни та більш суворої системи державних
фінансів. Також підтверджено, що за таких обставин спостерігається зростання ефективності державних видатків. Важливою функцією такого
механізму є також зростання зацікавленості місцевих органів влади у
розвитку підприємництва.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Визначення концептуальних положень розвитку бюджетної
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системи і напрямів її децентралізації має велике значення у формуванні
виваженої бюджетної політики. Питання змісту бюджетної системи її
складових розглядалися багатьма науковцями. До них, зокрема, належать
С. О. Булгакова, О. Д. Василик, І. О. Лютий, В. М. Опарін, В. М. Федосов,
С. І. Юрій, І. Я. Чугунов та ін. Є важливі напрацювання з питань сутності
і напрямів розвитку бюджетної системи України. Водночас ці питання
залишаються дискусійними. Особливо треба звернути увагу на необхідності
децентралізації бюджетної системи. Теоретичне дослідження їх перебуває
на початковому етапі й потребує особливої уваги, оскільки має важливе
практичне значення.
Прийнятий Бюджетний кодекс України в 2001 р. розроблявся при
показниках ВВП в 1999-2000 р. р. на рівні 135-170 млрд. грн., а показники
Державного бюджету – 19-36 млрд. грн. Тепер же ми говоримо про ВВП
на рівні 1 267 млрд. грн. (прогноз на 2009 р.) та зведений бюджет України
на рівні 400 млрд. грн. Звичайно, те що було прогресивне у 2000 р., стає
гальмом у 2009-му і наступних роках.
Цілі статті. Метою статті є розкриття суті та основних принципів
побудови системи доходів місцевих бюджетів, дослідження особливостей
їх формування і виконання, аналіз формування і виконання дохідної
частини обласного бюджету Волинської області, визначення основних
проблем та намічення можливих шляхів їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів. Прийняття в 1996 році Конституції України,
закріплення в ній інституту місцевого самоврядування та його матеріальної і фінансової основи обумовили необхідність невідкладного
практичного розв’язання проблем становлення місцевих фінансів. Адже
місцеві фінанси є тільки у країнах, які взяли за основу модель «відносної
автономії», тобто якщо держава визнає право на автономію місцевих органів
влади, якщо вона розмежовує функції та завдання, що покладаються на
центр і території.
Підсумки проведеного аналізу свідчать, що основною проблемою
формування дохідної частини обласного бюджету Волинської областіі є
пропорція між власними доходами та субвенціями і дотаціями, що передаються з Державного бюджету України. Величина офіційних трансфертів
у структурі доходів обласного бюджету становить біля 85% загальної
суми доходів. Це свідчить про дуже низький рівень фінансової автономії
місцевих органів влади та високий рівень залежності від політики центрального уряду.
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Також характерним не лише для обласного бюджету Волині, але
й для всіх місцевих бюджетів України є такі проблеми:
1. Відсутність досконалої системи розмежування доходів між рівнями
бюджетної системи.
2. Заниження місцевими органами влади наявних доходних джерел і
завищення видаткових потреб з метою одержання якнайбільшого обсягу
дотації.
3. Обмеження органів місцевого самоврядування щодо встановлення та визначення порядку сплати місцевих податків і зборів.
Для подолання усіх вищезазначених проблем потрібно провести
докорінні зміни у системі формування доходів місцевих бюджетів, бюджетній та податковій системах.
Передусім слід зазначити, що передумовою для збільшення доходів
місцевих бюджетів є надання певної фінансової автономії місцевим
органам влади. Для цього потрібно не просто закріпити певні доходи за
певними рівнями бюджетів, а й встановити рівень власних доходів на
рівні не менше 70%. Реалізація цього може бути здійснена шляхом
раціонального розмежування доходів на власні та закріплені. Спроба
такого розмежування була здійснена у Бюджетному кодексі. У цьому
правовому акті знайшло своє відображення одне з концептуальних
положень місцевого самоврядування – закріплення джерел доходів за
власними повноваженнями органів місцевого самоврядування.
З теоретичних позицій, при розмежуванні доходів, зокрема найважливішого їх джерела – податкових надходжень, між рівнями бюджетної системи важливо виходити із таких принципів:
- чим більше податкові надходження залежать від економічної
кон’юнктури, тим вищим повинен бути рівень бюджетної системи, за
яким закріплюється даний вид податку; навпаки, якщо податкова база
має стійкий характер, податок повинен закріплюватися за нижчестоящою
ланкою бюджетної системи;
- якщо податкова база залежить від економічної політики того чи
іншого рівня влади, цей податок повинен закріплюватися за відповідною
йому ланкою бюджетної системи;
- при значному поширенні податкової бази «великих» податків
територією країни, незалежно від рівномірності її розміщення, такі податки
можуть бути спільними податками, що спрямовуються у відповідних
частках у різні рівні бюджетної системи, тобто на тимчасовій основі (у
Бюджетному кодексі України зафіксовано перелік спільних податків,
116

розподілених між рівнями бюджетної системи у процентних частках на
постійній основі);
- чим більш нерівномірне розміщення податкової бази, тим вищим
повинен бути рівень бюджетної системи, за яким необхідно закріпити
даний податок. І, навпаки, при відносно рівномірному її розміщенні
такий податок треба закріпити за нижчестоящою ланкою бюджетної
системи. Але абсолютної рівномірності податкової бази як за розміщенням, так і за величиною не існує.
Тому згідно з принципом широти податкової бази основні високодохідні податки в Україні – податок на додану вартість і податок на
прибуток підприємств повинні перебувати у спільному використанні органів
влади різних рівнів, що значно вплинуло б на підвищення доходів місцевих
бюджетів, на повноту збору даних податків на всіх рівнях бюджетної
системи, сприяючи зацікавленості в цьому місцевих органів влади. Для
одержання своєї частки від спільного податку органи влади на місцях
зацікавлені у збільшені загального обсягу цих податків, що надходять
на підвідомчій території до бюджетної системи, включаючи вищестоящі
бюджети. Це також дозволило б ліквідувати штучну дотаційність високорозвинених регіонів, скоротити дотаційність інших і зустрічні фінансові
потоки між рівнями бюджетної системи. Стосовно нерівномірності
податкової бази, то її вплив на доходи бюджетів різних рівнів можна
враховувати через введення від’ємних трансфертів. Слід встановити
нормативи розподілу цих податків між рівнями бюджетної системи на
постійній основі.
По податку на додану вартість варто було б встановити диференційовані нормативи відрахувань від нього до місцевих бюджетів, але на
постійній (довготривалій) формалізованій основі. Так, наприклад, це здійснюється у Німеччині відносно податку на додану вартість у частині, що
спрямовується землям, за середньою його величиною на одного жителя
виходячи із чисельності населення всіх земель з урахуванням чисельності
кожної землі та корегування (збільшення) її, враховуючи суттєві особливості
окремих земель (високий ступінь урбанізації, щільність населення і т.
д.), тобто диференційовано.
Для справедливого розподілу «великих» податків між рівнями
бюджетної системи, зокрема податку на доходи фізичних осіб, необхідне
вдосконалення самого механізму сплати цього податку. Переважним видом
надходжень податку на доходи фізичних осіб є платежі від податкових
агентів – організацій та інших роботодавців фізичних осіб. Зарахування
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цих надходжень здійснюється до бюджетів за місцем податкового обліку
цих агентів. Це означає, що до місцевих бюджетів не надходить податок
від доходів громадян, основне місце роботи яких знаходиться поза територією певного села, селища, міста. З цією проблемою вже стикнулись
адміністративно-територіальні утворення, розташовані навколо великих
міст.
Отже, удосконалення системи розподілу доходів має проходити у
напрямку збільшення власних доходів органів місцевого самоврядування.
При цьому пайовими податками в Україні доцільно визначити: податок
з доходів фізичних осіб (на місцевому рівні); податок на прибуток підприємств; податок на додану вартість. Від вказаних пайових податків
необхідно закріпити нормативи розподілу між державним та місцевими
бюджетами на перспективу, заборонивши переглядати їх у щорічних
законах про Державний бюджет України. Нормативи розподілу пайових
податків варто застосовувати на підставі науково обґрунтованого методу,
який би враховував відмінності у податковому потенціалі різних адміністративно-територіальних одиниць одного рівня і їх видаткових потреб.
Для підвищення зацікавленості місцевих органів влади у зборі податків на своїй території потребує відновлення та законодавчого закріплення
механізму передачі додаткової дотації місцевим бюджетам за наслідком
виконання завдань по надходженню платежів до Державного бюджету.
Запровадження у законах про державний бюджет на 2001-2007 р.р. цього
механізму без сумніву мало позитивне значення для ефективного збору
платежів, від яких проводиться відрахування дотації вирівнювання.
Цими законами встановлювалось, що 50% загальнодержавних
податків і зборів, які надійдуть на території області понад річні розрахункові
показники, зараховуються до Державного бюджету, а 50% – до місцевих
бюджетів. Відповідно 50%, які належать місцевим бюджетам розподіляються між обласним – 12,5% та бюджетами районів і міст – 37,5%.
Такий розподіл додавав стимулів у зборі податків державного бюджету
органам місцевого самоврядування і дозволяв отримати місцевим бюджетам
додаткові фінансові ресурси.
Поряд з платою за землю, місцеві податки і збори є головним джерелом формування власних доходів місцевих бюджетів, тому розвиток
місцевого оподаткування має стати одним з пріоритетів державної бюджетної політики, щодо формування доходів місцевих бюджетів. Законодавче врегулювання системи справляння місцевих податків, яке було
проведене з ухваленням Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві
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податки і збори», Закону України «Про систему оподаткування» та інших
нормативних актів створило початкові необхідні умови для формування
самого інституту місцевого оподаткування в Україні. Проте, в процесі
справляння податків і зборів за роки, що минули після виходу зазначених
законодавчих актів, виявилось багато недоліків, які зумовлені невирішеністю як суто теоретичних проблем самої ідеї місцевого оподаткування
(в контексті зміцнення місцевого самоврядування), так і невизначеністю
багатьох технічних процедур механізму обчислення, пріоритетів у наданні
пільг, урахування сум надходжень місцевих податків і зборів у процесі
бюджетного планування тощо.
Досвід державотворення в ринкових економічних системах підтверджує, що міцне місцеве самоврядування неможливе без відповідного
матеріального та фінансового підґрунтя. У багатьох країнах основу фінансової незалежності місцевих властей становлять місцеві податки,
кількість яких досить значна і до складу місцевих належать такі податки,
які у нас вважаються загальнодержавними (податок на прибуток підприємств, податок на доходи громадян, майнові податки, місцеві акцизи).
Великий перелік місцевих податків і зборів, віднесення до них не лише
дріб’язкових і другорядних, а й великих за обсягами надходжень прямих,
непрямих і майнових податків зумовлює досить високу їхню фіскальну
роль, перетворює місцеві податки і збори в одне з основних джерел
доходів місцевих бюджетів розвинутих ринкових країн.
З огляду на це, вітчизняна система місцевого оподаткування
потребує докорінного реформування.
Найсуттєвішими вадами місцевого оподаткування в Україні є:
- незначна фіскальна роль місцевих податків і зборів і, як наслідок,
низька їх питома вага у доходах місцевих бюджетів, у валовому внутрішньому продукті;
- відсутність самостійних прав у органів місцевого самоврядування щодо запровадження на своїй території власних податків і зборів;
- зволікання із запровадженням суто місцевого податку – на нерухоме
майно фізичних і юридичних осіб;
- нерозвиненість податків, які відображають політику місцевих властей
(екологічні податки, плата за певні послуги місцевих органів влади).
Під час бюджетної реформи проведеної згідно положень Бюджетного
кодексу уже знято декілька важливих проблем місцевого оподаткування.
Це насамперед незацікавленість місцевих властей у додатковому залученні
коштів від справляння місцевих податків і зборів.
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Місцеві податки і збори є джерелом формування кошика доходів,
які не враховуються при визначенні трансфертів, і тому, нарощення зборів
у поточному році уже не буде перекриватися зменшенням дотації у
наступному. Крім цього, як відомо, за рахунок місцевих податків і зборів
фінансуються лише видатки, які не враховуються при визначенні трансфертів, і обсяг цих видатків залежатиме від повноти збору місцевих податків на території громади. Таким чином, знято ще одну вагому проблему
у місцевому оподаткуванні – відсутність взаємозалежності між рівнем
суспільних послуг, які надаються на певній території, із податковими
зусиллями населення.
Податок на майно (власність) гарантує стабільні надходження доходів
у бюджет, забезпечує взаємний зв’язок між сплаченими податками та
отриманими благами, що є важливим принципом ефективної системи
оподаткування. І, нарешті, до позитивних рис цього податку слід віднести
те, що нерухомість не може бути переміщена, а тому можливі регіональні відмінності у ставках податку не виникають небажаних наслідків.
Разом з тим, організувати ефективне майнове оподаткування непросто.
При цьому виникають проблеми повного охоплення об’єктів оподаткування, точної оцінки їх вартості та дійового механізму стягнення податку.
Крім того, потрібно врахувати, що податок на майно не користується
особливою популярністю, оскільки ним обкладається така форма матеріальних цінностей, яку неможливо приховати.
Аргументом на користь застосування у місцевому оподаткуванні
податку на нерухомість є і те, що цей податок як ніякий інший відповідає
принципу вигоди. Кошти від цього податку використовуються для фінансування послуг на місцевому рівні. Для платників, вартість майна яких
збільшується внаслідок оподаткування, податок на нерухомість асоціюється
з платою за послуги, що надають місцева влада. Чим більше мешканців
беруть участь у формуванні фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, тим вищим є рівень надання суспільних послуг, на які вони
можуть розраховувати.
В Україні доцільно використати один із вищенаведених підходів.
Податок на нерухоме майно фізичних осіб може бути введений зі ставкою
2% від ринкової вартості нерухомого майна.
При введенні податку на майно поряд із названими перевагами слід
також зазначити, що цей податок певною мірою поліпшить систему оподаткування в Україні в напрямі досягнення оптимального співвідношен120

ня між прямими і непрямими податками, а також відповідності податкової
системи платоспроможності населення.
Доцільно ввести як різновид податків на майно податок на багатство,
у зв’язку із значним збільшенням в Україні кількості багатих громадян і
величезним розривом між найбагатшими і найбіднішими громадянами.
Деякі пропозиції існують і щодо вдосконалення вже існуючих
місцевих податків і зборів. Так, наприклад, податок з реклами доцільно
стягувати щомісячно, а не у разовому порядку. При цьому необхідно
зобов’язати органи місцевого самоврядування контролювати рекламну
діяльність на підвідомчій території через оформлення, реєстрацію та видачу
рекламодавцям та розповсюджувачам реклами дозволів на її розміщення.
Слід також відновити справляння збору за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон. Необхідність відновлення такого збору зумовлена тим, що надходження сум цього збору
становило значну частку у власних доходах обласного бюджету Волині.
Так, у 2003 р. надходження за цією функцією становили 1304,1 тис. грн.,
а у 2004 р. цей збір було відмінено, тобто обласний бюджет втратив
додатковий дохід у сумі, що мінімально могла становити 1304,1 тис. грн.
В Україні структура надходжень місцевих податків і зборів є нераціональною: з усіх надходжень забезпечують лише комунальний податок
та ринковий збір. Кошти від справляння решти зборів або взагалі не
надходять, або їх обсяг не перевищує 1% загальних надходжень від
місцевого оподаткування. Тому слід виключити зі складу місцевих податків
і зборів ті, що не мають фіскального значення, це зокрема, збори за участь
у бігах на іподромі, за виграш у бігах на іподромі, з осіб, які беруть участь у
грі на тоталізаторі, за право на проведення кіно і телезйомок, з власників
собак, за право використання місцевої символіки, за видачу ордера на
квартиру.
Власними податками і зборами місцевих бюджетів мають бути:
податок на нерухомість; податок на багатство; податок на прибуток підприємств комунальної власності; плата за землю (на перехідний період);
комунальний податок; податок з реклами; ринковий збір; готельний збір;
збір за припаркування автотранспорту; збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон; збір за видачу
дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг; збір за збирання
та утилізацію сміття; екологічний збір на охорону здоров’я.
Варто також підвищити ефективність управління об’єктами власності, що перебувають у віданні місцевих органів влади та місцевого
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самоврядування, і забезпечити на цій основі зростання доходів від власності та підприємницької діяльності; здійснювати пошук альтернативних
джерел власних доходів.
Висновки. Отже, втілення в життя вищенаведених заходів призведе
до підвищення власних доходів та зміцнення фінансової автономії місцевих
органів влади, зокрема у Волинській області.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими і практичними завданнями. Реалії поточного
моменту розвитку ринку такі, що підприємствам, для того щоб вижити
в нинішніх умовах, необхідно впроваджувати сучасні технології управління бізнесом. Наявність і успішне застосування таких технологій – найвагоміша перевага, що дозволяє підприємству випередити своїх конкурентів.
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин виграють ті
підприємства і фірми, що зможуть надати найбільш якісний продукт чи
послугу, зробити це краще за інших, вчасно і без збоїв, домігшись тим
самим повного задоволення потреб клієнта.
Перед керівництвом підприємства стоїть питання на що орієнтувати свою діяльність. Стандартне твердження, що основним завданням
діяльності будь-якого підприємства є отримання максимального прибутку, на сьогоднішній день, не відповідає дійсності. Прибуток – не мета, а
лише одна з можливих умов існування фірми на ринку (важливий не
стільки прибуток, скільки методи його одержання). Виникає питання: що
повинно бути центром уваги керівництва підприємства: максимальний
прибуток, висококваліфікований персонал, задоволення потреб клієнтів?
Останнім часом більшість власників і керівників підприємств усе
частіше доходять висновку, що немає універсальних критеріїв і показників.
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Покупці хочуть одержувати товари і послуги більш високої якості
з додатковими послугами, зручностями і гарантіями, і все це – за нижчу
ціну. Працівники хочуть мати творчу роботу і гідну оплату власної праці.
Інвестори хочуть бачити віддачу від інвестицій, партнери хочуть, щоб
фірма враховувала їхню вигоду. Керівнику компанії необхідно вирішити, які вимоги інвесторів, покупців, співробітників, партнерів і якою мірою він зможе їх виконати, забезпечуючи функціонування і розвиток
бізнесу.
Щоб справитися з цими завданнями, керівнику потрібно знати, що
дає компанії кожен сегмент ринку, окремий клієнт, товар, канал збуту і
регіон, – щоб зосередити зусилля на найбільш вигідних клієнтах, товарах
і каналах. Без запровадження на підприємстві системи бюджетування та
управлінського обліку це зробити неможливо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми. Значний внесок у вивчення питань бюджетування на підприємствах внесли такі вітчизняні і зарубіжні вчені як
П. Й. Атамас, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, К. Друрі, С. Я. Єлецьких,
П. В. Іванюта, В. Б. Івашкевич, С. Ковтун, З. М. Левченко, Н. М. Михайличенко, В. А. Панков, А. М. Поддєрьогін, В. В. Сопко. У зв’язку з розвитком системи бюджетування на українських підприємствах в сторону
її ускладнення виникає необхідність більш глибшого вивчення зазначених питань.
Цілі статті. Розробити і обґрунтувати перелік основним передумов
щодо створення і впровадження в дію системи бюджетування, а також
перелік основних завдань, які ця система повинна виконувати в сучасних
умовах господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів. Бюджетування – це найважливіший елемент системи управління підприємством, а не просто інструмент фінансового менеджменту. За змістом бюджетування являє собою технологію планування, обліку, контролю й аналізу фінансових, інформаційних
і матеріальних потоків, а також отриманих результатів. Ця технологія
охоплює всі функціональні сфери діяльності підприємства: маркетинг,
адміністрування, управління персоналом, виробництво, закупівлі, контроль якості, дослідження, продаж.
Бюджетування – це стандартизований процес, відповідно самостійно розроблених підприємством та загальновизнаних вимог і процедур. До яких відносяться:
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1. Розробка бюджетів за всіма підрозділами, що сприяє поліпшенню координації дій усередині підприємства.
2. Забезпечення єдиного процесу щодо підготовки, аналізу і затвердження бюджетів.
3. Дотримання зкоординованої діяльності між підрозділами підприємства при розробленні бюджетів.
4. Структурованість бюджетів.
5. Обґрунтованість показників бюджетів на основі досягнутих результатів, тенденцій, економічних чинників та заданих темпів розвитку
підприємства.
6. Відкритість бюджетів до змін (надання менеджерам прав коригування показників бюджету, виявлення та розв’язання потенційних проблем з метою постійного відслідковування змін в обсягах виробництва і
продажу).
7. Участь у бюджетуванні менеджерів підрозділів, що відповідають
за виконання бюджету [1].
На думку П. В. Іванюти та З. М. Левченко бюджетування займає
центральне місце у створенні економічно обґрунтованої системи управління. Головною умовою його ефективного застосування на підприємстві є визначення організаційної структури господарюючого суб’єкта,
яку слід розглядати як сукупність різних центрів відповідальності [2].
У своїх дослідженнях С. Ковтун робить висновок, що при створенні системи бюджетів важливо не лише розуміти загальне призначення
бюджетування, але і те, які завдання воно повинно виконувати. Перш за
все, ці завдання повинні співпадати з головними цілями підприємства.
Бюджетування повинно формулювати основні цілі підприємства, виявити
показники за допомогою яких можна контролювати досягнення цих цілей і визначити допоміжні завдання, що забезпечать виконання головних цілей [3].
В. А. Панков виділяє 5 основних цілей бюджетування:
- планування показників діяльності підприємства у короткостроковому періоді;
- оптимізація витрат і прибутку;
- оцінка ефективності роботи центрів відповідальності шляхом
аналізу відхилень;
- виявлення вузьких місць;
- оптимізація фінансових потоків.
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Сучасні технології управління бізнесом стають для багатьох підприємств предметом першої необхідності. Освоєння цих технологій дозволить їм у найближчому майбутньому зберегти самостійність і успішно розвиватися, на відміну від тих, котрими управляють з використанням консервативних методів.
В умовах переходу від адміністративної до ринкової економіки
процес планування діяльності підприємства зазнав корінних змін. Методи
планування, прийняті в умовах централізованої економіки, не виправдали себе, і це було однією з головних причин, що призвели до складної
економічної ситуації. Стара система планування також не відповідала
новим післяприватизаційним умовам. Працювати ж без планування, як
виявилося, неспроможне жодне підприємство. Отже, виникла необхідність розроблення нової системи, що відповідає цілям і завданням підприємства в умовах ринкової економіки, допомагає здійснювати ефективну управлінську діяльність. Зрозуміло, ця система повинна базуватися
на підходах і технологіях, що використовуються на західних підприємствах з багаторічним досвідом планування. Одним з головних елементів
даної системи повинно стати бюджетування.
Аналізуючи вищенаведені погляди науковців, можна зробити
висновок, що всі сходяться на думці, що бюджетування є стратегічно
необхідним елементом в діяльності сучасного підприємства, але кожен
покладає на нього різні завдання: від формулювання основних цілей
діяльності підприємства до виявлення вузьких місць. Цей процес охоплює
всі аспекти діяльності підприємства. Бюджетування, для досягнення
максимального ефекту, повинно впроваджуватись комплексно в цілому
на підприємстві.
Бюджетування – це технологія фінансового планування, обліку і
контролю доходів і витрат, одержуваних від бізнесу на всіх рівнях управління, що дозволяє аналізувати прогнозовані та отримані фінансові
показники. Самим важливим позитивом при застосуванні його на підприємствах виступає координація всіх сторін діяльності, зусиль усіх підрозділів на досягнення кінцевого результату і, як наслідок, підвищення
ефективності та фінансової стійкості.
У свою чергу бюджетування, в поєднанні із матеріальним стимулюванням за виконання планів і мінімізацію затрат, підвищує зацікавленість керівників підрозділів у виконанні поставлених завдань. Керівник підрозділу перетворюється із простого виконавця планових нормативів на думаючого управлінця, який має особисту зацікавленість у кінце126

вих результатах діяльності свого центру відповідальності. Контроль за
процесом виробництва і об’ємом витрат ведеться не лише зверху вниз,
а й і у зворотному напрямі. Відшукуються нові внутрішні резерви для
виконання поставлених завдань.
Також важливим при впровадженні даної системи є доцільність,
необхідність і ефективність впроваджуваних бюджетів. Вигода від їх
використання повинна перевищувати понесені витрати з їх розробкою,
заповненням і аналізом.
Однак, при великих позитивах запровадження даної системи, в
даний час, бюджетування, на жаль, застосовується лише для контролю
окремих показників, а не в масштабах всього підприємства в цілому.
Отже, основними умовами ефективного застосування бюджетування на підприємствах є:
- реальність встановлених планових показників. Планові завдання
повинні бути економічно обґрунтовані, з врахуванням ситуації, що на
даний момент склалась в середині підприємства і на ринку. Вони повинні спиратись на реальні рівні цін, виробничі можливості підрозділу,
забезпеченість ресурсами тощо;
- участь керівників центрів відповідальності у процесі визначення планових завдань для власних підрозділів. Реальні потужності і можливості підрозділу найкраще знає його керівник, а не економіст, що розраховує планове завдання. Тому, планові показники обов’язково повинні
узгоджуватись з керівництвом центрів відповідальності;
- періодичне коригування планових показників у відповідності
до внутрішніх і зовнішніх змін щодо діяльності підприємства. На ринку
відбуваються постійні зміни рівня цін на сировину і матеріали, що закуповуються і на продукцію, що реалізується; підприємство може поставити нове, більш ефективне обладнання, що зменшить рівень витрат на
виробництво; може відбутись зміна розмірів заробітної плати персоналу
тощо. Це в свою чергу повинно відображатись і на планових завданнях,
оскільки, якщо ми їх не відкоригуємо, то вони не будуть відповідати
реальній ситуації;
- керівники центрів відповідальності повинні мати в своїх руках
певні важелі для досягнення запланованих результатів, які можуть застосовувати самостійно без узгодження з керівництвом підприємства. Такими важелями повинні бути: право підбирати (змінювати) персонал підконтрольного центру відповідальності; право самостійно обирати постачальників і покупців (в тому числі право відмовитись від сировини і ма127

теріалів (робіт, послуг) виробництва інших підрозділів, якщо є можливість купити їх дешевше ззовні); право надавати знижки на продукцію
оптовим чи постійним покупцям (ціну на продукцію і максимальний розмір
знижки необхідно визначати разом із керівництвом підприємства);
- премії повинні виплачуватись на основі розрахунку комплексного показника по виконанню завдань: виконання плану по виробництву
продукції (кількість, якість) і по ліміту витрат на її виробництво. Це необхідно для того, щоб не було перегинів з метою якомога більшого перевиконання плану, щоб отримати більші преміальні;
- розмір премії повинен бути узгоджений не лише між керівництвом підприємства і керівником підрозділу, а й з працівниками відповідного центру відповідальності. Значення відсотку премії може бути різне
для різних підрозділів. Він нараховується за кожну 1000 гривень валового внутрішнього доходу підрозділу.
Враховуючи вищезазначені передумови ефективності впровадження бюджетів, основними завданнями, які повинне вирішити бюджетування при застосуванні його на підприємстві, є:
- розробити системи показників для аналізу і оцінки результатів
діяльності центрів відповідальності;
- підвищення відповідальності керівників за отримані ним результати, в тому числі і за дотримання ліміту витрат на діяльність підрозділу;
- підвищення кваліфікації керівників нижчих ланок, шляхом передання їм певних повноважень на управління центром відповідальності;
- виявлення додаткових резервів підвищення ефективності виробництва і зменшення виробничих витрат;
- збільшення зацікавленості простих працівників у виконанні ними
поставлених планових завдань шляхом матеріального стимулювання за
отримані результат;
- підвищення прибутковості діяльності підприємства;
Висновки. На основі вищевикладеного можна зробити висновок,
що система бюджетування є актуальної, ефективною і доцільною до впровадження і використання на підприємствах. Вона є надзвичайно гнучкою, що дозволяє досягати кількох цілей у розвитку підприємства одночасно. Але лише у випадку вірного поставлення завдань перед нею і
створення всіх необхідних передумов для її якісного застосування вона
дасть максимальний ефект.
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В статье рассмотрены особенности регулятивной деятельности Национального банка
Украины в банковском секторе в условиях дестабилизации финансовых рынков и нарастания
дефицита кредитных ресурсов в коммерческих банках. Определена роль резервных требований
НБУ в аспекте их либерализации.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Як відомо, ефективна
грошово-кредитна політика фінансових інститутів держави є складовим
елементом забезпечення стійкого економічного зростання будь-якої країни.
При цьому успіх цієї політики залежить від як від вибору послідовної довгострокової стратегії впливу на відповідні ринки, так і від безпосередніх
інструментів реалізації цієї політики. Одним з найбільш вагомих інструментів такого впливу в Україні є резервні вимоги Національного банку,
що за своєю сутністю виступають доволі потужним засобом впливу на
грошову масу та принцип утворення кредиту. Проте державне оперування
ставкою резервних вимог має і зворотній бік, адже нестійка їх динаміка
може накладати додаткові витрати на банківський сектор, знижуючи рівень
його прибутку. Адже, по суті, резервні вимоги використовуються центральними банками для розв’язання макроекономічних довгострокових
завдань стабілізації грошового обігу та регулювання обсягів грошової маси
виключно як інструмент монетарної політики. Резервування частини коштів,
залучених банками, спрямоване на обмеження їхньої можливості збільшувати
грошову пропозицію. В той же час безпосередньо для комерційних банків
резервні вимоги означають необхідність відволікання частини залучених
ресурсів на резервні рахунки, а отже, скорочення обсягу ресурсів, які
можуть бути використані для проведення дохідних активних операцій.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
даної проблеми. Дослідженню проблем грошово-кредитної політики,
державного управління грошовим обігом, фінансами, окремих питань
регулювання банківської діяльності присвячені роботи багатьох вітчизняних
економістів. Зокрема, проблематика становлення та особливостей функціонування банківської системи України та інших держав, нагляду та
регулювання банківської діяльності, висвітлена в працях українських
В. Ющенка, М. Олексієнка, О. Береславської, А. Мороза, Т. Мусієнко та
інших.
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Цілі статті. Метою статті є визначення проблем, пов’язаних з
стабілізацією та розвитком банківського та фінансового ринку в аспекті
забезпечення умов ефективного розвитку національної економіки, а також
теоретичне обґрунтування шляхів подолання дефіциту фінансово-кредитних ресурсів у банківській системі України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Як відомо, протягом останніх
років Національний банк України проводив політику деякого пом’якшення
ставки резервних вимог. Певні жорсткі заходи в цьому напрямку стосувалися лише щодо валютних операцій комерційних банків в аспекті
дедоларизації економіки України. Однак, як зауважують експерти, політика
НБУ стосовно ставки обов’язкових резервів в аспекті забезпечення розвитку
національної економіки є не надто досконалою і потребує перегляду.
Так, сформована система страхування вкладників комерційних банків
забезпечує певну стабільність у даній сфері. І, відповідно, необхідно
врахувати, що існуюча ставка резервних вимог може бути зменшена на
певний відсоток адекватно розміру відрахувань, які здійснюють банкиучасники даної системи. Адже додаткові відрахування при незмінній
ставці резервування призводять до зменшення банківського спреду і не
відволікають певну частину залучених ресурсів від безпосереднього
переходу в економіку шляхом кредитування. З іншого боку, така система
зменшує можливість банків «маневрувати» відсотковою ставкою на депозити
фізичних осіб і певним чином обмежує природною конкуренцію у даному
сегменті фінансового ринку. Крім цього, керівники деяких комерційних
банків вважають, що штучно підтримуючи високий рівень резервних вимог,
Національний банк вирішує власні проблеми, пов’язані з неемісійним
пошуком грошових ресурсів. Таким чином, можна вважати, що існуюча
система передбачає неринковий характер окремих заходів щодо резервування коштів банків у Національному банку України.
Наприклад, у банківській практиці трапляються ситуації, коли проблеми поточної ліквідності та дотримання окремих економічних нормативів
комерційні банки вирішують за допомогою міжбанківського кредитування.
Використання міжбанківського кредиту дає можливість банку-позичальнику також виконувати вимоги центрального банку з обов’язкового
резервування. Це пов’язано з тим, що для банку-позичальника такий
кредит не є залученими коштами. Водночас міжбанківський кредит входить
до складу кредитів, під які банки-кредитори повинні створювати резерв
для покриття кредитних ризиків. Тому, приймаючи рішення про вико131

ристання міжбанківських кредитів, банки повинні враховувати вплив
цих факторів на ціну міжбанківських кредитів. Не раз траплялося, що
банки з метою виконання резервних вимог або окремих економічних
нормативів залучали кошти на короткий термін під процентні ставки,
які істотно перевищували, наприклад, розмір облікової ставки НБУ. Це
та зростання обсягів міжбанківських кредитів і депозитів у окремих банків
може свідчити, зокрема, про наявність у них проблем з ліквідністю [1, с.
20]. Тому доцільність використання в сучасній банківській практиці обов’язкових резервних вимог викликає численні дискусії. Не слід повністю
відмовлятися від використання цих вимог. Потрібно вдосконалювати
механізм використання нормативів обов’язкового резервування з урахуванням реалій, що складаються в економіці та на грошовому ринку.
Слід увести плату за зберігання банками обов’язкових резервів у НБУ
та формувати обов’язкові резерви у тій валюті, в якій банками залучені
кошти.
Варто також зауважити, що нині Національний банк є чи не єдиним
покупцем цінних паперів уряду України на первинному ринку, що
ускладнює рефінансування Національним банком комерційних банків
та послаблює вплив облікової ставки на рівень кредитних ставок кінцевого
позичальника. В такій ситуації необхідним є впровадження регулятивних
заходів валютної політики, що повинне супроводжуватися зниженням
облікової ставки НБУ та встановлених резервних вимог щодо комерційних
банків, що сприятиме збільшенню обсягів кредитування реальної економіки.
Аналогічною повинна бути й діяльність у сфері регулювання обсягу
позичкового капіталу на національному фінансовому ринку. Тобто,
встановлюючи ставку резервних вимог Національний банк повинен
прагнути до вирівнювання пропозиції кредитних ресурсів та їх ціни як з
боку банків-резидентів, так і відносно банків, які є дочірніми структурами
крупних транснаціональних фінансових корпорацій.
З іншого боку, накопичення боргових зобов’язань перед нерезидентами, кредитна експансія банків на внутрішньому ринку і постійне
зростання доходів населення, які відбувалися протягом останніх трьох
років, закономірно підвели українську економіку до споживчого буму.
А це, в свою чергу, посилювало інфляційний тиск та стало чинником
поглиблення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу – з 1,5%
ВВП у 2006 р. до 4,2% у 2007 р. та 9,4% ВВП у першому кварталі 2008 р.
[2]. Крім того, якщо поглянути на платіжний баланс держави, то бачимо,
що у ІІ кварталі 2008 р. сума дефіциту поточного рахунку і профіциту
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фінансового, що становить офіційний баланс резервів для операцій, поступалася минулорічному відповідному показнику на 0,5 млрд. дол. (2 млрд.
925 млн. дол. проти 2 млрд. 414 млн. дол.). А вже за сім місяців згадані
показники майже зрівнялися (4 млрд. 885 млн. дол. та 4 млрд. 939 млн.
дол.). А сальдо інтервенцій НБУ (нетто-купівля) з початку року сягнуло
6 мільярдів 364 мільйонів доларів. Настільки зросли і валютні резерви
Національного банку [3].
Крім того, жорстка політика щодо резервування при проведенні
операцій валютного кредитування призводить до активного залучення
українськими банками ресурсів з-за кордону шляхом випуску єврооблігацій та синдикованих кредитів. Оскільки подібні ресурси приходять
у банки через міжбанківський ринок, то резерви під нього не формуються.
Відповідно щодо значної частини валютних ресурсів резервні вимоги
не стосуються і досягнення поставленої НБУ мети – вирівнювання кредитних відсоткових ставок у гривнях та іноземній валюті фактично не
відбувається. При цьому банки з іноземним капіталом, які дешево залучають фінансові ресурси шляхом міжбанківських трансферів з крупними
материнськими транснаціональними фінансовими структурами навпаки
– призводить до штучної «дискримінації» українських банків на даному
секторі ринку. Так, запровадження НБУ нових правил формування
резервів під кредитні ризики (постанова №83 від 19 березня 2007 року)
не надто вплинуло на обсяги та вартість валютного кредитування
позичальників, що отримують доходи у національній валюті. Оскільки
коефіцієнт резервування для стандартних операцій залишено без змін
на рівні 2%. На думку експертів цей коефіцієнт для валютних кредитів
позичальникам, які не мають джерел валютної виручки, доцільно підвищити до рівня 4%, що сприятиме поліпшенню структури банківських
активів за видами валют і прискорить процес переорієнтації пасивних
операцій банків на залучення внутрішніх ресурсів.
Як зазначає Т. Вахненко, у відповідь на швидке зростання банківських кредитів і прискорення інфляційних процесів з кінця 2007 р.
Національний банк України реалізує комплекс заходів обмежувального
характеру. По-перше, надлишкова ліквідність стерилізується шляхом
операцій із депозитними сертифікатами. По-друге, НБУ постійно, починаючи
з жовтня 2007 р., підвищує ставку рефінансування, середньозважений
рівень якої збільшився з 9,1% річних у жовтні до 15% річних у січніквітні. По-третє, вимоги щодо обов’язкового резервування зобов’язань
банків поширено на їхні позики від банків-нерезидентів. Водночас
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політика «дорогих грошей» Національного банку не була підтримана
відповідними заходами бюджетної політики (за винятком тимчасового
накопичення коштів на рахунках уряду в Національному банку). Експансивна бюджетна політика і рестриктивна – грошово-кредитна частково нівелювали вплив одна одної, а фінансова політика держави загалом
не дала відчутного результату. Швидкого стиснення надмірного сукупного
попиту та уповільнення інфляційних процесів не відбулося [2].
На думку директора економічних програм Українського центру
економічних та політичних досліджень ім. Разумкова В. Юрчишина в
таких умовах можливою є ситуація, коли Національному банку терміново
доведеться проводити девальвацію національної грошової одиниці. Причинами цього можуть стати великий дефіцит поточного рахунку плюс
очікуване зниження припливу капіталів у 2008 р., зокрема, довгострокових кредитних ресурсів. Тому НБУ повинен використовувати ті фінансові інструменти, які могли б запобігти таким серйозним відпливамприпливам короткострокових капіталів. Зараз, по суті, НБУ ніяк не реагує
на курс, тобто він підвищив на кредити резервні вимоги на 1%, що є суто
символічною реакцією. Багато країн у таких ситуаціях запроваджували
дуже суворий контроль за припливом короткострокових капіталів, скажімо,
спеціальні резервні вимоги [4]. Відповідно, можна зробити висновок,
що питання реакції Національного банку на коливання на фінансових ринках, зокрема, в аспекті взаємозв’язку валютного ринку та ринку позичкових
капіталів, виникає необхідність адекватного реагування ставками обов’язкового резервування як в сторону їх підвищення, так і у бік лібералізації
за певними пунктами. Однак, оцінюючи ситуацію в національній економіці
загалом, а також не надто прогнозовані інфляційні тенденції, варто зауважити, що реакція головного банківського інституту держави повинна
орієнтуватися не на поточне регулювання ситуації, а на необхідність стимулювання розвитку економіки держави в майбутньому. Тому, заходи
щодо обмеження грошової маси та пропозиції кредитних ресурсів повинні
бути тимчасовими і мати тенденцію до лібералізації.
Висновки. Тому можна зробити висновок, що лише лібералізація
резервних вимог може створити сприятливі умови для розвитку банківського сектору та призвести до інтенсифікації операції по кредитуванню національної економіки. При цьому варто зауважити, що зниження
норми резервування обов’язково повинне передбачати поступову емісію
грошей, пов’язану із подібним зниженням резервів задля уникнення
провокування інфляційних процесів. Таким чином виникає можливість
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зниження адміністративного тиску на банківську систему, і, відповідно,
створення сприятливих умов для забезпечення економічного зростання
національної економіки.
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ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Нестабильность социально-экономической жизни побуждает к прогнозированию
частицы официальных трансфертов в доходах сведенного бюджета Украины. В статье
осуществлен расчет прогнозных показателей удельного веса официальных трансфертов
в доходах сведенного бюджета Украины на 2010-2014 годы с помощью точечного и
интервального прогноза.
Ключевые слова: трансферты, доходы, сведенный бюджет, между бюджетные
отношения.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Дослідження
особливостей міжбюджетних відносин в Україні не повинні ґрунтуватися
лише на визначенні їх економічної сутності і призначення, а перш за все
має бути спрямоване на встановлення основних напрямків та загальних
тенденцій розвитку цих явищ.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми функціонування міжбюджетних відносин були
об’єктом наукових досліджень вітчизняних вчених-фінансистів таких як
О. Д. Василик, Є. І. Бойко, В. Д. Базилевич, М. Щ. Горин, Є. В. Жемеренко,
М. І. Кульчицький, Ц. Г. Огонь, А. Н. Шведов та ін.
Питаннями комплексного дослідження розвитку децентралізації,
розробці теоретико-методологічних основ оцінки ефективності та проблемам
практичного вдосконалення організації регулювання міжбюджетних відносин
присвячені праці О. С. Дроздовської, Є. В. Жемеренко, О. П. Кириленка,
С. Ю. Колодія, В. І. Кравченка та ін.
Цілі статті. Метою статті є дослідження тенденцій розвитку міжбюджетних відносин в Україні на найближчу перспективу за допомогою
основних статистичних прийомів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Нинішню структуру доходів
місцевих бюджетів не можна вважати раціональною, у першу чергу через
зменшення частки власних доходів на фоні стрімкого росту міжбюджетних трансфертів, що надходять з центру (табл. 1).
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Таблиця 1
Динаміка темпів зростання міжбюджетних трансфертів і доходів зведеного бюджету України
за 1998-2008 роки

Темп Темп
приросту росту

Абсолютний
приріст,
млн. грн.

Рік
1998
1
2
Офіційні трансферти,
2202,8
млн. грн.

1999
3

2000
4

2001
5

2002
6

2003
7

2004
8

2005
9

2006
10

2007
11

2008
12

2942,4

4378,0

7237,1

8818,1 11729,1 16819,4 23361,1 38709,7 45392,8 53296,4

базовий

-

739,6

2175,2

5034,3

6615,3

9526,3 14616,6 21158,3 36506,9 43190,0 51093,6

ланцюговий

-

739,6

1435,6

2859,1

1581,0

2911,0

5090,3

6541,7 15348,6 6683,1

7903,6

базовий
ланцюговий

-

1,336
1,336

1,987
1,488

3,285
1,653

4,003
1,218

5,325
1,330

7,635
1,434

10,605
1,389

17,573
1,657

20,607
1,173

24,195
1,174

базовий

-

0,336

0,987

2,285

3,003

4,325

6,635

9,605

16,573

19,607

23,195

ланцюговий

-

0,336

0,488

0,653

0,218

0,330

0,434

0,389

0,657

0,173

0,174

Абсолютне значення
одного відсотку
2202,8 2942,4 4378,0 7237,1 8818,1 11729,1 16819,4 23361,1 38709,7 45392,8
приросту, млн. грн.
Доходи зведеного
28915,8 32876,4 49117,9 54934,6 61954,3 75285,8 91529,4 134183,2 171811,5 219939,1 285436,6
бюджету, млн. грн.
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Продовж. табл. 1

Темп Темп
приросту росту

Абсолютний
приріст,
млн. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

базовий

-

3960,6 20202,1 26018,8 33038,5 46370,0 62613,6 105267,4 142895,7 191023,3 256520,8

ланцюговий

-

3960,6 16241,5 5816,7

7019,7 13331,5 16243,6 42653,8 37628,3 48127,6 65497,5

базовий
ланцюговий

-

1,137
1,137

1,699
1,494

1,899
1,118

2,143
1,128

2,604
1,215

3,165
1,216

4,640
1,466

5,942
1,280

7,606
1,280

9,871
1,298

базовий

-

0,137

0,699

0,899

1,143

1,604

2,165

3,640

4,942

6,606

8,871

ланцюговий

-

0,137

0,494

0,118

0,128

0,215

0,216

0,466

0,280

0,280

0,298

Абсолютне значення
одного відсотку
приросту, млн. грн.
Частка офіційних
трансфертів у доходах
7,62
зведеного бюджету
України, %
Трансферти/доходи
бюджету (без міжбюд0,082
жетних трансфертів),
грн.

28915,8 32876,4 49117,9 54934,6 61954,3 75285,8 91529,4 134183,2 171811,5 219939,1

8,95

8,91

13,17

14,23

15,58

18,38

17,41

22,53

20,64

18,67

0,098

0,098

0,152

0,166

0,185

0,225

0,211

0,291

0,260

0,230
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Проведені розрахунки дають можливість зробити висновок, про
те, що останнім часом хоча і спостерігається не значне збільшення
частки власних доходів та обсяг коштів, що передаються з державного
бюджету до місцевих лишається доволі значним. Це спричиняє формування
стійкої фінансової залежності органів місцевого самоврядування від
грошових ін’єкцій з центру. Важливою характеристикою співвідношень
міжбюджетних трансфертів і доходів місцевих бюджетів України являється
взаємозв’язок динаміки цих показників. Співвідношення темпів приросту
міжбюджетних трансфертів і доходів місцевих бюджетів в різні роки
були різними. Так, у 1999 р., у період з 2001 по 2004 р. р. і у 2006 р. темпи
приросту доходів місцевих бюджетів були нижчі, ніж темпи приросту
міжбюджетних трансфертів, а у 2000, 2005, 2007, 2008 роках – перевищували їх.
У 2008 р. обсяг трансфертів у порівнянні з 1998 р. збільшився на
51 093,6 млн. грн., або в 24,195 рази, а порівняно з 2007 р. – на 7 903,6
млн. грн., або на 17,4%. За 10 років обсяг доходів місцевих бюджетів
збільшився на 256 520,8 млн. грн., або у 9,871 рази. Тобто, обсяги міжбюджетних трансфертів зростають швидшими темпами, а ніж доходи місцевих
бюджетів.
Обсяг трансфертів за період з 1998 по 2008 р. р. щорічно зростав в
1,003 рази, або на 5 109,4 млн. грн. За цей же період обсяг доходів місцевих
бюджетів щорічно зростав в 1,002 рази, або на 25 652,1 млн. грн. Отже,
можна говорити про випереджаючі темпи зростання міжбюджетних трансфертів в порівнянні з темпами зростання доходів місцевих бюджетів.
Це випередження у числовому вимірі склало 1,001 рази.
Кожен відсоток приросту міжбюджетних трансфертів у 1999 р.
становив 2 202,8 млн. грн., у 2000 р. – 2 942,4 млн. грн., у 2001 р. – 4 378,0
млн. грн., у 2002 р. – 7 237,1 млн. грн., у 2003 р. – 8 818,1 млн. грн., у 2004 р.
– 11 729,1 млн. грн., у 2005 р. – 16 819,4 млн. грн., у 2006 р. – 23 361,1 млн.
грн., у 2007 р. – 38 709,7 млн. грн. і у 2008 р. він склав 45 392,8 млн. грн.
Кожен відсоток приросту доходів місцевих бюджетів у 1999 р. становив
28 915,8 млн. грн., у 2000 р. – 32 876,4 млн. грн., у 2001 р. – 49 117,9 млн.
грн., у 2002 р. – 54 934,6 млн. грн., у 2003 р. – 61 954,3 млн. грн., у 2004 р.
– 75 285,8 млн. грн., у 2005 р. – 91 529,4 млн. грн., у 2006 р. – 134 183,2 млн.
грн., у 2007 р. – 171 811,5 млн. грн. і у 2008 р. він склав 219 939,1 млн. грн.
Як бачимо, частина трансфертів у доходах місцевих бюджетів за
досліджуваний період зросла у 2,5 рази. Це свідчить про відсутність
прагнення у місцевої влади здійснювати ефективну регуляторну політику
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у регіоні. Про залежність доходів бюджетів від надходження з центру
говорить і той факт, що у 1998 р. на 1 грн. доходів місцевого бюджету
(без трансфертів) припадало 8 коп. трансфертів, а у 2008 р. – 0,23 грн.
трансфертів з Держбюджету, що у тричі більше.
Насамперед, така ситуація назріла через суттєві вади у вітчизняній бюджетній сфері. Недосконалість законодавчої бази, в умовах становлення власної бюджетної системи, пошуку оптимальних механізмів
її збалансування, відлагодження механізму міжбюджетних відносин,
призвела до небажаних результатів. Як наслідок, ми отримали неврегульованість переліку доходів кожного виду бюджету. Нестабільність дохідної бази місцевих бюджетів зробила неможливим процес ефективного
бюджетного планування, визначення політики місцевих органів самоврядування в перспективі.
Нестабільність соціально-економічного життя спонукає до прогнозування частки офіційних трансфертів у доходах зведеного бюджету
України. Загальне уявлення про характер тенденції щодо зміни цього явища
можна отримати із графічного зображення ряду динаміки (рис. 1).
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Рис. 1. Питома вага офіційних трансфертів у доходах зведеного
бюджету України у 1998-2008 р. р.
Графік показує, що фактичні дані ряду динаміки розміщені близько
до прямої лінії. Тоді вирівнювання ряду динаміки здійснюється за
прямою, що описується рівнянням тренду у вигляді функції:

Yt  a0  à1t ,
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де a0 , à1 – параметри рівняння тренду;
t – порядковий номер періодів часу.
Розрахунок параметрів математичних функцій здійснюється за
допомогою методу найменших квадратів. Він дає можливість знайти ту
залежність, що найближче проходить до точок фактичних даних на графіку
в осях координат « t  y », тобто дає найменшу суму квадратів відхилень фактичних значень результативної ознаки y від вирівняних (теоретичних) значень Yt :

 y  Y 

2

t

 min.

Вирівнювання рядів динаміки за методом найменших квадратів
має здійснюватися в межах одноякісних періодів.
Параметри рівняння прямої, що задовольняють метод найменших
квадратів, знаходяться із рішення такої системи:


a0 n  a1  t   y;

2

a0  t  a1  t   yt ,
де y – фактичні рівні ряду динаміки;
n – число рівнів.
Необхідні для розрахунку a0 i à1 , суми (
розраховано в табл. 2.
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t,  y, t ,  yt )
2

Таблиця 2
Розрахунок параметрів трендового рівняння
Рік
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
∑

Частка офіційних
трансфертів у доходах
зведеного бюджету України,

Умовна
ознака часу,

у

t

7,61798
8,949885
8,913248
13,17403
14,23323
15,57943
18,37595
17,40985
22,53033
20,6388
18,67189
166,0946

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
66

t2

yt

Yt

Y  Yt

 y  Yt 2

1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
506

7,61798
17,89977
26,73974
52,69612
71,16617
93,47659
128,6317
139,2788
202,773
206,388
205,3908
1152,059

8,031719
9,445277
10,85884
12,27239
13,68595
15,09951
16,51307
17,92663
19,34018
20,75374
22,1673
166,0946

-0,41374
-0,49539
-1,94559
0,901636
0,547282
0,479923
1,862887
-0,51677
3,190148
-0,11494
-3,49541
X

0,17118
0,245413
3,785311
0,812947
0,299518
0,230326
3,470346
0,267052
10,17705
0,01321
12,2179
31,690252
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Використовуючи отримані дані, отримаємо таку систему рівнянь:

11a0  66a1  166, 09

66a0  506a1  1152, 06.
Із рішення даної системи визначимо параметри лінії тренда a0 =
6,618; a1 = 1,414 .
Тоді рівняння, що описує пряму лінію тренду, буде мати такий вигляд:

Yt  6, 618  1, 414t.
Підставивши в це рівняння значення t = 1, 2, 3, …., 11, знайдемо
вирівняні (теоретичні) значення Yt (див. табл. 2).
Розв’язання даної задачі можливе за допомогою спрощеного способу
розрахунку параметрів рівняння лінії тренду. Для цього використаємо
метод відліку часу від умовного початку – середини періоду. Визначимо
ознаки часу t у відхиленнях від t = 0 в середині ряду динаміки для 2003 р.
Система рівнянь спрощується і буде мати вигляд:

 a0 n  a1  t   y;

2
 a1  t   yt.

Із поданого вище рівняння параметри лінії тренду розраховуватимуться за формулами:

a0 

a1 

y;
n

 yt .
t
2

Необхідні для розрахунку a0 і a1 суми наведені в табл. 3.
Таблиця 3
Розрахунок параметрів трендового рівняння
За допомогою методу відліку часу від умовного початку
Частка офіційних трансфертів Умовна
у доходах зведеного бюджету ознака
України, y
часу, t
1
2
3
1998
7,61798
-5
1999
8,949885
-4
2000
8,913248
-3
Рік

143

t2
4
25
16
9

yt

Yt

5
6
-38,0899 8,031747
-35,7995 9,4453
-26,7397 10,85885

2001

13,17403

-2

4

-26,3481 12,27241

Продовж. табл. 3
1
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Разом

2
14,23323
15,57943
18,37595
17,40985
22,53033
20,6388
18,67189
166,0946

3
-1
0
1
2
3
4
5
0

4
1
0
1
4
9
16
25
110

5
-14,2332
0
18,37595
34,81971
67,59099
82,55522
93,35944
155,4908

6
13,68596
15,09951
16,51307
17,92662
19,34017
20,75372
22,16728
166,0946

166,094
 15,099;
11
155,491
a1 
 1,414.
110
a0 

Відтак рівняння тренду матиме вигляд:

Yt  15, 099  1, 414t
і відповідає відліку t від середини ряду динаміки. Так, при t = 0; Yt =
15,1%.
Тобто, проведений розрахунок параметрів трендового рівняння
щодо питомої ваги офіційних трансфертів у доходах зведеного бюджету
України у 1998-2008 р.р. дає змогу зробити висновок, що ця частка буде
зростати на 1,414 відсоткових пункти щорічно. За умови, що комплекс
причин, який формує тенденцію, ближчим часом не зміниться, можна
екстраполювати тренд за межі динамічного ряду.
Визначимо точковий та інтервальний прогнози на 2010-2014 р.р.
Для 2010 р. – t = 13, 2011 р. – t = 14, 2012 р. – t = 15, 2013 р. – t = 16,
2014 р. – t = 17. Отже, за точковим прогнозом на вказаний період питома
вага офіційних трансфертів у доходах зведеного бюджету України становитиме:
Y2010 = 6,618 + 1,414 х 13=24,99%;
Y2011 = 6,618 + 1,414 х 14=26,41%;
Y2012 = 6,618 + 1,414 х 15=27,82%;
Y2013 = 6,618 + 1,414 х 16=29,24%;
Y2014 = 6,618 + 1,414 х 17=30,65%.
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За точковим прогнозом на кінець 2014 р. питома вага офіційних
трансфертів у доходах зведеного бюджету України складе 30,65%.
Для встановлення інтервального прогнозу скористаємося залежністю:

Yt  t   YÏ Ð  Yt  t  ,
де t – коефіцієнт довіри за розподілом Ст’юдента;
  – залишкове середнє квадратичне відхилення;
Yt – дискретне (точкове) значення прогнозного рівня.
Визначимо залишкове середнє квадратичне відхилення з урахуванням даних табл. 2 при п = 11, m = 5.

 

 y  Y 
t

nm

2

,

де п – кількість рівнів досліджуваного (базисного) ряду динаміки;
m – кількість параметрів теоретичної залежності тренду.
Коефіцієнт довіри t вибирається із статистичних таблиць t – розподілу
Ст’юдента в залежності від рівня значимості   0,05 і числа ступенів
вільності (п – m) = 11 – 5 = 6; t = 1,94.

 

31, 69
 2, 298.
6

Тоді прогнозне значення питомої ваги офіційних трансфертів у
доходах зведеного бюджету України з ймовірністю 95% буде знаходитися
в межах:
- у 2010 р.:
24,99  1,94 õ 2, 298  Yï ð  24,99  1,94 õ 2, 298 ;

20,53  Yï ð  29, 45 ;
- у 2011 р.:
26, 41  1,94 õ 2, 298  Yï ð  26, 41  1,94 õ 2, 298 ;

21,95  Yï ð  30,87 ;
- у 2012 р.:
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27,82  1,94 õ 2, 298  Yï ð  27,82  1,94 õ 2, 298 ;
23,36  Yï ð  32, 28 ;
- у 2013 р.:
29, 24  1,94 õ 2, 298  Yï ð  29, 24  1,94 õ 2, 298 ;
25, 07  Yï ð  33, 70 ;
- у 2014 р.:
30, 65  1,94 õ 2, 298  Yï ð  30, 65  1,94 õ 2, 298 ;
26,19  Yï ð  35,11 .
Висновки. Можемо з упевненістю говорити про те, що нині хоча
і спостерігається не значне збільшення частки власних доходів та обсяг
коштів, що передаються з державного бюджету до місцевих лишається
доволі значним. Це спричиняє формування стійкої фінансової залежності
органів місцевого самоврядування від грошових ін’єкцій з центру.
Проведений розрахунок параметрів трендового рівняння, щодо
питомої ваги офіційних трансфертів у доходах зведеного бюджету України
у 1998-2008 р. р. дає змогу зробити висновок, що ця частка буде зростати
на 1,414 відсоткових пункти щорічно. За умови, що комплекс причин,
який формує тенденцію, ближчим часом не зміниться ця частка зросте з
18,67% (2008 р.) до 30,65% (2014 р.).
Отже, пріоритетним напрямком у процесі регулювання міжбюджетних
відносин в умовах ринкової економіки має стати зменшення питомої
ваги офіційних трансфертів у доходах зведеного бюджету України.
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ВЗАЄМОУЗГОДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИ ВІДОБРАЖЕННІ ОПЕРАЦІЙ
З ОБ’ЄКТАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У статті проаналізовано суть принципів бухгалтерського обліку, їх значення у вирішенні практичних завдань обліку інтелектуальної власності, наводяться пропозиції по
уточненню цих принципів.
Ключові слова: принципи обліку, інтелектуальна власність, фінансова звітність,
історична собівартість, доходи, витрати.

Zhurakovska I.
CONCORDANCE OF PRINCIPLES OF RECORD-KEEPING
AND FINANCIAL REPORTING IS AT THE REFLECTION
OF OPERATIONS WITH THE OBJECTS
OF INTELLECTUAL PROPERTY
The essence of accounting maxims analyses, their importance in problem-solving of
accounting of intellectual property, proposes of specification this maxims describe in article.
Keywords: principles of account, intellectual property, financial reporting, historical
prime price, profits, charges.

Жураковская И. В.
ВЗАИМОСОГЛОСОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПРИ ОТОБРАЖЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ОБЪЕКТАМИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В статье проанализирована суть принципов бухгалтерского учета, их значения, в
решении практических заданий учету интеллектуальной собственности, наводятся предложения по уточнению этих принципов.
Ключевые слова: принципы учета, интеллектуальная собственность, финансовая
отчетность, историческая себестоимость, доходы, расходы.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Сучасний період
розвитку світової економіки характеризується широким використанням
інформації та знань, які становлять окремий ресурс підприємства та об’єкт
обліку.
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Для управління господарською діяльністю підприємства власники
та керівники використовують дані обліку, як одного з найважливіших
джерел інформації. В процесі еволюції обліку як науки про спостереження, реєстрацію та узагальнення суспільних, природних, економічних явищ,
відокремлено бухгалтерський, оперативно-технічний та статистичний облік.
Залежно від користувачів інформації, об’єктів, відкритості даних, обов’язковості ведення і т.д. бухгалтерський облік поділяють на фінансовий,
управлінський та податковий. Однак всі види обліку ґрунтуються на загальних принципах, застосування яких на практиці є досить проблематичним.
Перша спроба сформулювати принципи обліку була зроблена в
1936 р., коли Американська асоціація бухгалтерів розробила стандарти
ведення обліку. З тих пір в США і по їх прикладу в ряді інших країн створюються стандарти обліку і звітності, які уособлюють розвиток певних
принципів, що складають основу обліку. Цей процес тривалий і він не
може зупинятись, так як облік охоплює нові об’єкти (інтелектуальна власність, фінансові інструменти), які зумовлюють переосмислення принципів з метою застосування їх на практиці.
Першим фактором формування нової парадигми обліку стає усвідомлення того, що економічне зростання в сучасному світі базується на
інформаційних ресурсах, використання яких дає значний економічний
ефект за рахунок економії факторів виробництва на основі впровадження нових технологій [1, с.122]. Облік має забезпечити достовірне відображення інтелектуального потенціалу з метою прийняття управлінських
рішень.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженням методології обліку, в тому числі принципів
бухгалтерського обліку і звітності займаються видатні українські науковці:
М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, Г. Г. Кірейцев, М. В. Кужельний,
Н. Л. Правдюк, М. С. Пушкар, Н. М. Ткаченко та ін. Серед зарубіжних:
Е. Райс, Вемі Глен А., Шорт Деніол Г., Мюллер Г., Блей Д., Є. С. Хендріксен, М. Ф. Ван Бреда, Я. В. Соколов та ін. Проте, в працях вчених не
зосереджено достатньої уваги на невідповідності певних принципів для
обліку інтелектуальної власності та їх практичне значення.
Цілі статті. З метою отримання інвесторами, власниками та іншими зацікавленими особами достовірної, неупередженої інформації
про наявні на підприємстві активи, в системі обліку повинні існувати правила, що дозволять спростити прийняття рішень бухгалтерами. Особиво
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наявність таких правил важлива для обліку інтелектуальних активів, практики по використанню яких в Україні недостатньо.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Згідно статті 3 Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16
липня 1999 року № 996-ХІV (далі – Закон про бухгалтерський облік) 2,
бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського
обліку.
З метою забезпечення користувачів повною, правдивою та неупередженою інформацією про фінансове становище, результати діяльності
та рух грошових коштів підприємства Законом про бухгалтерський облік
встановлено основні принципи бухгалтерського обліку – правила, якими
слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських
операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності [2]. В
енциклопедії зазначено, що принцип (від лат. основа) – це основне вихідне положення будь-якої теорії, вчення, науки, що визначає всі наступні положення, які випливають з його тверджень. Принципи змінюються
з часом разом із розвитком теорії і практики.
До основних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності згідно Закону про бухгалтерський облік належать: обачність; повне
висвітлення; автономність; послідовність; безперервність; нарахування
та відповідність доходів і витрат; превалювання сутності над формою;
історична (фактична) собівартість; єдиний грошовий вимірник; періодичність. В Міжнародних стандартах фінансової звітності термін «принцип» не застосовується, а натомість «основоположні припущення» та «якісні
характеристики фінансових звітів» 3, с. 49. В обліку Росії Законом «Про
бухгалтерський облік» № 129-ФЗ від 28.03.2002 р. затверджено тільки
вимоги до обліку, принципи ж передбачено Положенням бухгалтерського
обліку № 1 «Облікова політика організацій», затвердженим МФ РФ від
09.12.1998 р. № 60.
Відповідно до вимог, які ставляться до бухгалтерського обліку, принципів повинні дотримуватись у всіх господарських операціях. Проте, більш
детального аналізу потребує їх використання для бухгалтерського обліку
інтелектуальних активів, які тільки починають з’являтись на балансі під-
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приємств, так як порушення принципів автоматично призводить до порушень законодавства.
Об’єкти інтелектуальної власності (сорти рослин, комп’ютерні програми, винаходи, відкриття та ін.) належать до нематеріальних активів.
Дослідження практики обліку створення об’єктів інтелектуальної власності в науково-дослідних установах показує, що їх вартість починає
формуватись з моменту, коли отримано підтвердження можливості доведення активу до стану придатного до використання і будуть надходити економічні вигоди від його використання – витрати на розробку, що
відповідає вимогам п. 7 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [4]. Наші
дослідження обліку процесу створення сорту виявили, що практично витрати починають накопичуватись на рахунку 154 «Придбання (створення) нематеріального активу» з початком процедури реєстрації прав, так
як тільки тоді отримується підтвердження про корисність нового сорту.
Застосування такої методики обліку створення нематеріальних активів відповідає принципу обачності бухгалтерського обліку, за яким методи оцінки повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства. Тобто, хоча витрати понесені на конкретний об’єкт, поки не отримано офіційного підтвердження про корисність створеного активу (для більшості об’єктів інтелектуальної власності вимагається державна реєстрація після процедури кваліфікаційної експертизи), їх не можна включати до вартості активу. В результаті вартість, за якою створений об’єкт інтелектуальної власності обліковується на балансі, не відповідає ні його собівартості, ні справедливій вартості. Фактично балансова вартість нематеріального активу
рівна реєстраційним витратам, що не відповідає іншому принципу бухгалтерського обліку – історичної собівартості, згідно якого пріоритетною
є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та
придбання. Балансова вартість створених об’єктів інтелектуальної власності потребує подальшого дослідження і обґрунтування з метою узгодження методики облікової оцінки з методикою обчислення собівартості.
Нематеріальні активи мають суттєву відмінність від решти активів – нематеріальність і не значну вартість тиражування, що зумовлює
можливість користування активом багатьма суб’єктами одночасно за
наявності відповідних прав. Багато підприємств можуть одночасно придбати об’єкт інтелектуальної власності, використовувати його у власних цілях або ж реалізувати на умовах, обмежених договором. У вітчизняній практиці обліку поширене твердження, що один і той же актив
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не може обліковуватись на балансі декількох підприємств, а нематеріальні
активи на балансі можуть відображатись тільки у їх творців, які володіють виключними правами, або підприємств, які придбали всі права
(згідно податкового законодавства). Така практика узаконена в Російській
федерації і пропонується в наукових статтях. Виходячи з цього твердження, перед тим, як облікувати об’єкт інтелектуальної власності, ми повинні визначити, які права придбано: виключні чи не виключні, не враховуючи значні витрати на придбання, корисність активу, термін експлуатації. Напрошується логічний висновок про першочергове дослідження
юридично форми угоди про обсяг придбаних прав, що суперечить принципу превалювання сутності над формою – операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.
У даному випадку спостерігається суперечність принципів обачності
та історичної собівартості, а також можливе не виконання принципу
превалювання сутності над формою. Для вирішення цієї суперечності
можливо три варіанти:
- визначити пріоритетність певних принципів;
- визнати недоречність окремих принципів;
- визнати існуючі в Україні принципи основними вимогами, передавши компетенцію по їх перегляду Міністерству фінансів Україні в
П(С)БО 1 [5] від Верховної Ради України.
Пріоритетність окремих положень може визначатись черговістю
подання в нормативному акті. Однак, як показують дані табл. 1, послідовність принципів П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
та Закону України про бухгалтерський облік дуже відрізняється, що вказує на повну відсутність взаємозв’язку між ними. Перелік правил складання фінансових звітів в Концептуальній основі Міжнародних стандартів значно відрізняється від вітчизняної інтерпретації.
Таблиця 1
Послідовність подання принципів обліку і звітності
в нормативних актах різних країн
Принцип
Автономності

Закон України про П(С)БО 1 ПБО 1
бухгалтерський (Україна) (Росія)
облік [2]
[5]
[6]
3
1
1

Безперервності

5

2

2

Періодичності

10

3

-
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Концептуальна
основа МСФЗ
1 (основоположне
припущення)
-

Історичної
(фактичної)
собівартості
Нарахування та
відповідності
доходів і витрат
Повного
висвітлення
Послідовності
Обачності
Превалювання
сутності над
формою
Єдиного
грошового
вимірника
Своєчасність
Точність даних
аналітичного і
синтетичного
обліку
Раціональність

8

4

-

-

6

5

4

2

6

5

4

7

3

1

8

7

7

9

8

9

10

-

-

-

-

6

В МСФЗ 1

-

-

9

-

-

-

10

-

2 (основоположне
припущення)
5 (якісна
характеристика)
В МСФЗ 1
4 (якісна
характеристика)
3 (якісна
характеристика)

В наукових колах помічено, що така форма регулювання як
принципи – спірна, адже деякі з них є елементами методу [7, с. 86]. Як
зазначав Б. І. Валуєв, «зарубіжні принципи побудови обліку … по змісту
і спрямованості є … актуальними для епохи історичного матеріалізму,
коли людство робило перші кроки на шляху становлення бухгалтерського обліку» [8, с.8]. Перенесення зарубіжних принципів на вітчизняне
регулювання не зовсім доречне, бо, наприклад, для практики США – це
приватне регулювання, а державою регламентується тільки податковий
облік. В Україні розвиток обліку відбувається за активної участі держави [7, с. 86].
Використання інструкцій, які враховували методологічну базу
бухгалтерського обліку і галузеві особливості, позитивно зарекомендувало себе протягом багатьох років обліку на території України. Ці інструкції не потребували самостійних тлумачень, опрацьовувались науков-
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цями, їх основа ставала стрижнем нормативних актів. У сучасних принципах обліку відсутня однозначність, оскільки вони несистемні [9, с. 32].
Висновки. На нашу думку, методика обліку інтелектуальної власності потребує детального дослідження на відповідність принципам бухгалтерського обліку і вдосконалення з метою розробки єдиних правил
обліку активів з нематеріальною природою. Об’єкти інтелектуальної власності, первісна вартість яких формується з моменту реєстрації, ми рекомендуємо оцінювати за собівартістю згідно калькуляції, що вимагає внесення відповідних уточнень до П(С)БО 8. Так як бухгалтери не завжди
обізнані з тонкощами юридичного права, то дотримання принципу превалювання сутності над формою в операціях з ліцензійними угодами не
викликає сумніву.
У контексті вирішення даної проблеми необхідно виключити з
законодавчої бази положення, які мають двозначне трактування (принцип історичної собівартості та ін.). Так звані принципи бухгалтерського
обліку не можна вважати основоположними, вони потребують подальшого дослідження і перейменування на «вимоги до бухгалтерського обліку». Положення щодо пріоритетної оцінки за історичною собівартістю, превалювання сутності над формою, обачності необхідно розглядати
в П(С)БО 1.
Дискусії щодо змістового вираження певних економічних категорій, порядку обліку явищ, процесів, формулювання основних правил і
вимог були і залишаються ознакою наукового прогресу, що підтверджує
необхідність глибоких досліджень практики з використанням теоретичних знань.
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ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
У статті обґрунтовано сутність фінансової стійкості регіону. Розглянуто методичні
підходи до діагностики фінансової стійкості регіону, яка передбачає розгляд динамічного
інформаційного масиву статистичних даних, що характеризують фінансову самостійність
та здатність регіону до розвитку у довгостроковому періоді. Проведено оцінку фінансової
стійкості регіонів України.
Ключові слова: фінансова стійкість, діагностика фінансової стійкості регіону.
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DIAGNOSTICS OF FINANCIAL FIRMNESS
OF REGIONS OF UKRAINE
Essence of financial firmness of region is grounded in the article. Methodical approaches
to diagnostics of financial firmness of region, which foresees consideration of dynamic informative
statistical data which characterize financial independence and ability of region to development in a
long-term period array, are considered. Estimation of financial firmness of regions of Ukraine is
conducted.
Keywords: financial firmness, diagnostics of financial firmness of region.

Каминская И. Г.
ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОЙ СТОЙКОСТИ
РЕГИОНОВ УКРАИНЫ
В статье обосновано сущность финансовой стойкости региона. Рассмотрены методические подходы к диагностике финансовой стойкости региона, которая предусматривает
рассмотрение динамического информационного массива статистических данных, которые
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характеризуют финансовую самостоятельность и способность региона к развитию в долгосрочном периоде. Проведена оценка финансовой стойкости регионов Украины.
Ключевые слова: финансовая стойкость, диагностика финансовой стойкости региона.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Умовою регіонального розвитку в конкурентному середовищі є його фінансова стійкість.
Фінансова стійкість регіону є якісною характеристикою його фінансової
спроможності, яка забезпечується на основі фінансової достатності (збалансованості фінансових можливостей та потреб) та дієздатності (результативності фінансової політики). Вона відображає можливість регіону
стабільно забезпечувати розвиток, а тому є запорукою безпеки, платоспроможності й своєчасного виконання фінансових зобов’язань, активатором регіонального розвитку. Це зумовлює необхідність постійного нарощування власного фінансового потенціалу регіону як основи забезпечення фінансової стійкості та виявлення резервів росту такого потенціалу,
що повинно відбуватись на основі діагностика фінансової стійкості регіону.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Фінансова стійкість є об’єктом дослідження Т. Дороніної,
Н. Сабітової, В. Єдронової, А.Кавінова, Н. Старостенко, А. Поддєрьогіна,
Л. Наумової та ін. Проте проблема методології діагностики фінансової
стійкості регіону, як і, власне, проблема визначення змісту фінансової
стійкості регіону залишаються недостатньо визначеними й потребують
більш детального вивчення і розробки системи критеріїв та індикаторів
для обґрунтованої оцінки рівнів фінансової стійкості окремих регіонів,
що актуалізує дослідження в даному напрямку.
Цілі статті. Таким чином, основною метою дослідження є визначення теоретичних основ та методичних підходів до діагностики фінансової стійкості регіону задля обґрунтованої оцінки рівнів фінансової
стійкості регіонів України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Погляди економістів на проблему
визначення фінансової стійкості не є однозначними. Багато авторів формулюють визначення фінансової стійкості регіону виходячи із фінансової стійкості підприємства. Так, і загалом думки дослідників з цього
приводу можна згрупувати за такими напрямками:
1) фінансова стійкість регіону як здатність протистояти зовнішнім
та внутрішнім впливам та забезпечувати розвиток у довготривалій пер-
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спективі. Б. Карпінський та О. Герасименко вказують на те, що «кожна
фінансова система є максимально стійкою за умови дотримання рівноваги між зовнішніми та внутрішніми факторами впливу, що може також
зумовлювати її динамічний розвиток» [1, с. 51]. Р.Ахмєтов, розглядаючи фінансову стійкість з позиції стабільності фінансових відносин і зв’язків
об’єкта чи системи, трактує її як складову частину зовнішньоекономічної
стійкості, яка відображає здатність протистояти зовнішнім і внутрішнім
факторам, що прагнуть вивести її з рівноваги, при цьому фінансова стійкість регіону проявляється в безперервному нормальному відтворюванні
у регіоні [2, с. 34].
2) фінансова стійкість території як стан збалансованості доходів
та витрат. Такий підхід відстоюють В. Єдронова і А. Кавінов, розглядаючи
зміст поняття стійкість регіональної фінансової системи як «стан збалансованості грошових доходів і витрат суб’єктів господарювання і їх пропорційні зміни під впливом зовнішнього і внутрішнього середовища» і
як «несхильність до коливань усієї сукупності грошових фондів і кожного
фонду зокрема під впливами внутрішніх і зовнішніх факторів [3, с. 7].
В. Ковалєв, Т. Дороніна, В. Пантелєєв та С. Халява визначають фінансову
стійкість з позицій перевищення доходів над витратами [4, с. 350; 5, с.
47; 6, с. 65]. Т. Дороніна зазначає, що саме такі системи забезпечують
«гідний рівень життя» [5, с. 47].
Такий підхід до розуміння сутності фінансової стійкості є досить
обмеженим, адже може відбуватись збалансування доходів і витрат регіону,
та при цьому значну частку у структурі джерел ресурсів території будуть
становити заме зовнішні ресурси, тому робити висновки про фінансову
стійкість території на цій основі не є доречним.
3) фінансова стійкість території як фінансова самостійність та
незалежність. Так, Н. Сабітова питання про фінансову стійкість територій пов’язує з їх фінансовою самостійністю, незалежністю від зовнішніх
джерел фінансування [7, с. 31]. Погоджуємось із твердженням А. Поддєрьогіна та Л. Наумової, що «з метою забезпечення життєдіяльності регіонів, територіальні громади повинні напрацьовувати власні фінансові
ресурси, тобто стабілізувати власну фінансову базу» [8, с. 8].
Найвагомішу частку у джерелах фінансових ресурсів регіонів
займають кошти місцевих бюджету, тому багато науковців фінансову
стійкість регіону вбачають насамперед у стійкості бюджету [9; 10; 11;
12; 13; 14] та трактують її з позицій самостійності та визначають через
співвідношення обсягів власних і закріплених джерел дохідної частини
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місцевих бюджетів та обсягів офіційних трансфертів. С. Джигалов зазначає, що «категорія фінансової стійкості є однією з підвалин сучасної державної регіональної політики, яка орієнтується на максимальну фінансову самостійність регіонів у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку» [14, с. 96].
Згідно підходів до тлумачення фінансової стійкості регіону можна
зробити висновки, що вона характеризується стабільністю фінансового
забезпечення регіонального розвитку та при дослідженні її змісту повинні враховуватись два моменти: по-перше, вона визначається фінансовою самостійністю території та, по-друге, здатністю до фінансового
забезпечення розвитку в довгостроковій перспективі.
Тому зміст фінансової стійкості регіону передбачає таку забезпеченість регіону власними фінансовими ресурсами, за якого регіон здатний забезпечити стабільний розвиток у майбутньому. Відтак, фінансова
стійкість регіону пов’язана насамперед із структурою джерел фінансування регіонального розвитку, рівнем залежності від зовнішніх джерел
фінансування. Тому, в основі забезпечення фінансової стійкості регіону
лежить гнучке управління його внутрішніми й зовнішніми фінансовими
ресурсами. Виходячи з цього, фінансову стійкість регіону визначимо як
його здатність стабільно за рахунок внутрішніх фінансових ресурсів забезпечувати розвиток у довгостроковій перспективі, тобто бути платоспроможним за умови дотримання такого співвідношення між власними
та позиковими фінансовими ресурсами, при якому за рахунок власних
засобів вирішуються як давні, так і нові проблеми у забезпеченні розвитку.
Діагностика фінансової стійкості регіону потребує розробки комплексної методики, яка б давала змогу центральним органам влади, місцевому самоврядуванню і суб’єктам фінансових відносин виявляти слабкі
місця та ухвалювати правильні управлінські рішення. Проте, й дана
проблема ще не стала об’єктом ґрунтовного аналізу, відсутній єдиний
загальновизнаний підхід до вирішення завдання кількісного визначення
фінансової стійкості регіону і відповідний алгоритм оцінки.
Як зазначає Н. Сабітова, для визначення фінансової стійкості регіонів необхідно мати розрахунки балансів фінансових ресурсів регіону,
що є певним чином проблематичним, та на основі таких балансів встановлювати залежність від зовнішніх джерел фінансування, що визначається часткою позикових і залучених коштів ззовні, яка використовується для фінансування витрат [7]. Однак автор, як і ряд інших науковців [13, 11], оцінку фінансової стійкості регіону зводить до аналізу
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бюджету, що пов’язаний із оцінкою двосторонніх фінансових потоків:
від державного бюджету в регіон і навпаки. Методику оцінки фінансової
стійкості бюджету міста Н. Старостенко [11] доповнила показниками
оцінки державних програм стимулювання розвитку регіону при оцінці
структури доходів місцевого бюджету, та й фактично така методика передбачає дослідження фінансової стійкості бюджету з позицій і достатності, і самостійності, і дієздатності бюджету.
Методика моніторингу стійкості регіональної фінансової системи
В. Єдронової та А. Кавінова [3] фактично передбачає оцінку фінансової
стійкості бюджету і позабюджетних фондів за групами показників, що
характеризують стійкість як збалансованість грошових доходів та витрат,
самостійність і стабільність забезпечення розвитку, а тому, з позицій
нашого дослідження, показники такої методики можуть бути використані
як для оцінки їх фінансової стійкості, так і фінансової достатності. Разом
з тим, у цій методиці фінансова система регіону обмежується коштами
бюджету та позабюджетних фондів, поза увагою залишаються фінансові
ресурси суб’єктів господарювання і населення, кредитні та інвестиційні
ресурси регіону, що не дає змогу комплексно оцінити фінансову стійкість
регіону.
Більш широко стійкість фінансової системи розглядає О. Барановський. Він вказує на те, що вона «визначається рівнем дефіциту
бюджету, стабільністю цін, оптимізацією фінансових потоків (так само,
як і системи небанківських фінансових установ) і національної валюти,
ступенем захищеності інтересів вкладників, розміром валютних резервів,
розвитком вітчизняного фінансового ринку, станом зовнішньої та внутрішньої заборгованості, величиною дефіциту платіжного балансу України,
інвестиційним кліматом тощо» [15, с. 29]. За такої позиції нам здається,
що автор у розуміння фінансової стійкості включає і поняття фінансової
достатності, оскільки фінансову стійкість пропонується визначати й за
показниками збалансованості фінансових можливостей і потреб такими
як рівень дефіциту бюджету та платіжного балансу України, обсяг валютних резервів, стан зовнішньої та внутрішньої заборгованості тощо.
У світовій і вітчизняній практиці корпоративних фінансів за порогове значення фінансової стійкості приймається значення 50% залучених у власних ресурсах, такої ж думки при дослідженні бюджетної стійкості притримуються і В. Єдронова та А. Кавінов [16]. За оцінками деяких
українських та російських вчених, фінансово стійким вважається регіон,
у якому частка внутрішніх джерел фінансування складає не менше 80%
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[17, с. 208; 18, с. 18-22]. Ми притримуємось думки, що фінансову стійкість
регіону необхідно характеризувати сукупністю показників фінансової
стійкості усіх його суб’єктів фінансових відносин з різних аспектів, для
кожного з яких необхідно встановити порогові значення, які будуть
визначати межі фінансової стійкості чи нестійкості. Порівнянням фактичних показників із пороговими буде визначатись рівень фінансової
стійкості регіону за окремими аспектами.
Значний крок уперед у діагностиці незалежності і стійкості бюджету зроблено Є. Мамій [13]. Автор в рамках методики аналізу регіонального бюджету розробив рейтингову оцінку незалежності і стійкості
бюджету, згідно якої фактичні показники порівнюються із пороговими,
що дає можливість визначити бюджет як абсолютно стійкий, нормальної
стійкості, нестійкий або кризовий. Однак, такий підхід бюджетну стійкість
розглядає з позицій самостійності, результативності та достатності, а
тому запропоновані у даній методиці показники, на нашу думку, можуть
бути використані при оцінці різних аспектів фінансової спроможності
регіону – фінансової достатності, дієздатності чи стійкості.
Аналізуючи вище розглянуті методики, можна стверджувати про
певну обмеженість аспектів оцінки фінансової стійкості регіону та не
врахування ними усіх її складових. Погоджуємось, що державні фінансові ресурси займають вагому частку у сукупних фінансових ресурсах
території та в значній мірі визначають її фінансову стійкість. Однак,
фінансова стійкість регіону характеризується також рівнем фінансової
стійкості позабюджетних фондів, суб’єктів господарювання, населення,
фінансово-кредитних установ та інвестиційною стійкістю. Водночас, навіть,
наявні оцінки фінансової стійкості бюджету потребують, на нашу думку,
дослідження із позицій його самостійності та здатності до розвитку у
майбутньому.
Узагальнюючи вище вказане, постає питання вибору з існуючих
методик дослідження тих елементів аналізу, які є максимально відповідними змісту та характеру забезпечення фінансової стійкості регіону,
а також уникнення слабких сторін існуючих методик оцінки, виявлених
на основі аналізу, які ставлять під сумнів їх кінцевий результат.
Із врахуванням проведеного аналізу, виділимо два основні підходи,
які будуть враховуватись при діагностуванні фінансової стійкості регіону:
- для її оцінки необхідно орієнтуватись на дані про джерела його
фінансового забезпечення та аналізувати взаємозв’язок між власними і
запозиченими фінансовими ресурсами території;
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- в основу такої оцінки необхідно закласти дослідження стабільності фінансового забезпечення регіонального розвитку.
Оцінка фінансової стійкості регіону потребує використання комплексу показників, які найбільш повно характеризуватимуть фінансову
стійкість регіону на всіх рівнях. Відтак, вона передбачає розгляд динамічного інформаційного масиву статистичних даних, що стосуються кількісного і якісного оцінювання структури фінансових ресурсів регіону.
Таким чином, індикатори фінансової стійкості регіону можна поділити
на шість груп, які безпосередньо оцінюють структурні складові фінансового потенціалу.
Пропонуємо фінансового стійкість регіону характеризувати системою індикаторів наведених у табл. 1.
Таблиця 1
Індикатори фінансової стійкості регіону
Порогове
Індикатори
значення
1
2
Індикатори фінансової стійкості місцевого бюджету
Коефіцієнт бюджетної самостійності (співвідношення
>0,80
доходів місцевого бюджету без міжбюджетних
[18, с. 18-22]
трансфертів до загальних доходів місцевого бюджету)
Частка трансфертів від органів державного управління у ≤10
загальній величині доходів місцевого бюджету, включаю- [19, с. 81]
чи трансферти, %
Коефіцієнт стійкості бюджету (співвідношення трансфер- <0,3
тів до доходів місцевого бюджету без міжбюджетних
[13, с. 49]
трансфертів)
Коефіцієнт податкової самостійності (співвідношення
≥0,80
податкових надходжень місцевого бюджету до доходів [13, с. 49]
місцевого бюджету без міжбюджетних трансфертів)
Коефіцієнт податкової спроможності (співвідношення
<2
видатків місцевого бюджету до податкових надходжень
місцевого бюджету)
Відношення трансферту, що передається з регіонального ≥50
у державний бюджет до трансферту, що передається з
державного у регіональний бюджет, %
Частка дотацій вирівнювання у величині трансфертів
<60
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регіонального бюджету, %
Індикатори фінансової стійкості суб’єктів господарювання регіону
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) або кон- ≥0,5
центрації власного капіталу суб’єктами господарювання [20, с. 87; 21,
(співвідношення власного капіталу підприємств регіону с. 397]
до вартості їх майна)
Коефіцієнт фінансової залежності суб’єктів господарю- <0,5
вання (співвідношення залученого капіталу підприємств [20, с. 87]
регіону до вартості їх майна)
Коефіцієнт фінансової стабільності (співвідношення влас- ≥0,5
ного і залученого капіталу підприємств регіону)
[20, с. 87]
Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень <0,1
(співвідношення довгострокових пасивів підприємств регіону до необоротних активів)
Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих дже- ≥0,6
рел (співвідношення власного капіталу підприємств регіо- [20, с. 87]
ну до суми власного капіталу та довгострокових пасивів)
Індикатори фінансової стійкості населення регіону
Рівень власних доходів населення (заробітна плата, прибу- >0,5
ток та змішаний доход) за вирахуванням суми соціальної [19, с. 81];
допомоги та інших одержаних поточних трансфертів у
>0,60-0,65
загальних доходах
[22, с. 234]
Рівень бюджетного забезпечення соціальної сфери (сума ≥26
витрат місцевого бюджету за соціальними статтями – на [23, с. 58;
освіту, охорону здоров’я, соціальний захист і соціальне 206, с. 47]
забезпечення, фізичну культуру і спорт щодо ВРП), у %
до ВРП
Розрив між доходами 10% найбільш високодохідних та ≤8-10
10% найбільш низько дохідних груп населення
[23, с. 58; 24,
с. 814]
Індикатори інвестиційної стійкості регіону
Коефіцієнт концентрації внутрішніх джерел фінансування >0,8
інвестицій в основний капітал (частка внутрішніх джерел
фінансування інвестицій в основний капітал (кошти державного і місцевого бюджету, власні кошти підприємств і
організацій, кошти населення) у їх загальному обсязі)
Частка коштів іноземних інвесторів у джерелах фінансу- <0,08-0,10
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вання інвестицій в основний капітал)
Співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел фінансу- >10
вання інвестицій в основний капітал
Коефіцієнт покриття імпорту експортом
≥1
[25, с. 59]
Індикатори стійкості кредитно-банківських установ регіону
Співвідношення депозитів та виданих кредитів
>1
Частка довгострокових кредитів у загальній сумі виданих, % ≥70
[24, с. 334]
Співвідношення довгострокових кредитів до коротко>2,3
строкових
Індикатори фінансової стійкості позабюджетних фондів
Коефіцієнт фінансової незалежності позабюджетних фон- >0,7
дів (частка надходжень від підприємств і громадян до позабюджетних фондів у їх доходах)
Коефіцієнт фінансової залежності позабюджетних фондів <0,08
від надходжень з бюджетів (частка надходжень із зведеного бюджету до позабюджетних фондів у їх доходах)
Застосування запропонованого комплексу індикаторів дозволить
об’єктивно оцінити фінансову стійкість регіону.
Перспективним підходом оцінювання фінансової стійкості регіону
є використання методики обчислення інтегрального індексу. Практичне
вирішення задачі обчислення інтегрального індексу складається з таких
етапів:
1.Аналіз первинних індикаторів. Визначаються індикатори, за
якими буде оцінюватись фінансова стійкість регіону, і формуються матриці вихідних даних.
2. Стандартизація показників. Фінансова стійкість регіону, на нашу
думку, повинна базуватись на методиці порівняння фактичних даних з
пороговими. Тому як стандарт використовується порогове значення індикатора. В результаті отримуємо матриці стандартизованих коефіцієнтів:

aijc 

x ³j
xÏ ³

,

aijä 
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xÏ ³
,
x ³j

де aijc і aijä – відповідно стандартизовані індикатор-стимулятор і індикатордестимулятор;
хіj – фактичне значення і-того індикатора фінансової стійкості j-го
регіону;
хПі – порогове значення і-того індикатора фінансової стійкості; і = 1...,
n – індикатори, на основі яких проводиться дослідження; j = 1…, m –
регіони, що досліджуються.
3. Розрахунок рейтингових оцінок фінансової стійкості регіону за
окремими групами індикаторів ( R j ), вважаємо за доцільне здійснювати
за формулою обчислення модифікованої середньої геометричної:

Rj 

 1  a   1 .
n

n

i 1

ij

Такий розрахунок рейтингової оцінки не дозволяє досягати високих результатів за рахунок перекриття низьких значень одних показників
високими значеннями інших, тобто найбільш повно відбиває вплив кожного окремого показника на інтегральний. Необхідність модифікації середньої геометричної зумовлена тим, що якщо хоча б одне значення
показника рівне нулю, то й інтегральна оцінка буде рівною нулю.
4.Ранжування регіонів відповідно до результатів рейтингової оцінки
за окремими групами індикаторів. Одержані узагальнюючі індекси рейтингові оцінки (Rj) за окремими групами показників фінансової стійкості
розміщуються згідно ранжиру і визначається за ними місце кожного
регіону. У результаті ранжування кожному регіону присвоюється певний
ранг на основі алгоритму, відповідно до якого регіон з найвищим рівнем
рейтингової оцінки отримує перший ранг – перше місце в рейтингу регіонів, а регіон з найнижчим рівнем рейтингової оцінки – останнє місце.
5.Розрахунок інтегрального індексу фінансової стійкості регіону
здійснюється за формулою середньої арифметичної, що зумовлене вище
названими перевагами даного підходу, але на цей раз не модифікованої,
адже R1j, R2j, …, Rtj не можуть бути від’ємними:

I  6 R1 j  R 2 j  R3 j  R4 j  R5 j  R6 j
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де І – інтегральний індекс фінансової стійкості регіону;
R1j, R2j, …, R6j – рейтингові оцінки фінансової стійкості j-го регіону за
окремими групами індикаторів.
Згідно одержаних інтегральних індексів (I) визначається місце
кожного регіону за рівнем фінансової стійкості.
Переваги застосування методу багатофакторного порівняльного
аналізу полягають у тому, що він є зручним інструментом для динамічних і регіональних порівнянь. Певним недоліком є те, що інтегральний
індекс сам по собі не має реального економічного змісту і може застосовуватись лише для порівняння у просторі або часі.
Проведена оцінка фінансової стійкості регіонів України у 20002006 р.р., на основі запропонованої методики, засвідчила, що лідируючі
позиції щодо рівня фінансової стійкості у 2000 р. займали м. Київ, АРК,
Дніпропетровська, Вінницька, Луганська області, а в 2006 р. ситуація
змінилась на користь Сумської, Запорізької, Луганської, Миколаївської
областей та АРК (табл. 2).
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Таблиця 2
Інтегральна рейтингова оцінка фінансової стійкості регіонів України
за 2000-2006 р. р.*
Регіони
1
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
ІваноФранківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська

2000 Рейтинг
2
3
1,22375
4
1,20458
5
0,76087 25
1,24360
2
1,05214
9
0,77502 24
0,78864 23
1,01607 12
1,14043
6

2001 Рейтинг
4
5
1,33380
2
1,18663
3
0,78547 23
1,11539
6
0,99973 12
0,77204 25
0,75497 26
1,00463 11
1,12710
4

2002 Рейтинг 2003 Рейтинг 2004 Рейтинг 2005 Рейтинг 2006 Рейтинг
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1,12965
4
1,13790
6
1,05487
9
0,97555 10 1,07336
5
0,83792 21 0,82272 21 0,96996 12 1,13074
2
1,01179
9
0,73587 24 0,70122 26 0,72973 27 0,65710 27 0,62531 27
0,96861 10 1,00842
9
0,93491 15 0,92552 15 0,99969 11
1,14754
3
1,14460
5
1,08295
8
1,10212
4
1,02283
7
0,71641 26 0,77716 24 0,84024 23 0,79575 25 0,80373 24
0,73336 25 0,67765 27 0,82658 24 0,84071 21 0,86611 18
1,10836
5
1,03358
8
1,29804
1
1,37847
1
1,20761
2
0,79510 23 0,94477 12 1,09502
7
0,96595 11 0,78018 26

0,62625
1,09318
1,24353
0,94773
1,09601
1,05035
1,00892
0,92243
1,02493
0,74602
0,89875
0,84858

0,60651
1,00705
1,36747
0,93055
0,99037
1,03045
1,07281
0,90618
0,98832
0,77533
0,90879
0,80964

0,67353
0,84819
1,43846
0,88384
1,10179
0,90976
1,06744
0,83105
1,08111
0,86055
0,90864
0,90213

27
8
3
16
7
10
13
18
11
26
21
22

27
10
1
17
13
9
7
20
14
24
19
22

27
20
1
17
6
13
8
22
7
19
14
15

0,71402
0,79695
1,41345
0,83568
1,18545
0,90359
0,98550
0,90593
1,15772
0,80635
0,87596
1,05216
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25
23
2
20
3
16
10
15
4
22
18
7

0,80199
0,81414
1,25190
0,91636
1,11309
0,89478
1,01574
0,86855
1,18806
0,85397
0,84483
0,90814

26
25
3
16
6
18
10
19
4
21
22
17

0,82032
0,82703
1,10058
0,86219
1,01002
0,81291
1,05853
0,94830
1,12660
0,90264
0,88420
0,93597

23
22
5
19
9
24
7
12
3
16
17
13

0,84129
0,83572
1,16351
0,97099
1,07464
0,86574
1,01297
0,89397
1,21709
0,82923
0,82982
0,87092

20
19
3
12
4
17
10
15
1
23
22
16

Продовж. табл. 2
1
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь

2
0,92038
0,91489
0,95637
0,94707
1,32839
0,96008

3
19
20
15
17
1
14

4
0,90451
0,93551
0,92846
0,97825
1,06411
1,12361

5
21
16
18
15
8
5

6
0,87251
0,93563
0,88526
0,95096
0,97388
1,37501

7
18
12
16
11
9
2

8
0,86739
0,96912
0,94418
0,88813
0,91528
1,44593

9
19
11
13
17
14
1

10
0,86234
0,95751
0,95749
1,26262
0,99637
1,12734

11
20
13
14
2
11
5

12
0,93041
0,87720
0,86272
1,03476
0,79111
1,07272

13
14
18
20
8
26
6

14
0,84331
0,95227
0,80012
1,01847
0,94420
1,03644

15
21
13
25
8
14
6

* Складено автором на основі обробки даних Державного комітету статистики України, Державного
казна-чейства України, Міністерства фінансів України
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Найгірший рівень фінансової стійкості спостерігається у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Тернопільській та Хмельницькій обл. Індекс фінансової стійкості регіонів України у 2000 р. варіював
від 0,62625 у Київській обл. до 1,32839 у м. Київ, а у 2006 р. – від 0,62531
у Волинській обл. до 1,21709 у Сумській обл. (табл. 3).
Таблиця 3
Групування регіонів за рівнем фінансової стійкості у 2006 р.
Рівень
Значення
фінансової
Регіони
рейтингу, IZj
стійкості
регіону
IZj ≥ 1,14473
Високий Сумська, Запорізька, Луганська обл.
1,07236<IZj<1,14473 Середній Миколаївська обл., АРК
м. Севастополь, Донецька, Черні1 ≤ IZj ≤ 1,07236
Низький
гівська, Вінницька, Полтавська обл.
м. Київ, Дніпропетровська, Київська,
Львівська, Харківська, Кіровоградська, Одеська, Хмельницька,
IZj < 1
Нестійкий Черкаська, Житомирська, Волинська,
Закарпатська, Івано-Франківська,
Рівненська, Тернопільська,
Херсонська, Чернівецька обл.
Співвідношення максимального та мінімального значення цього
індексу за період з 2000 р. по 2006 р. становило приблизно 2:1.
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На рис. 1 визначено рівні фінансової стійкості регіонів України у
2000 р. і 2006 р.
2000

Інтегральна оцінка, Іj

1.4

Поріг фінансової стійкості

2006

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1

2 3

4

5 6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Умовні позначення:
1 – АР Крим;
15 – Одеська обл.
2 – Вінницька обл.;
16 – Полтавська обл.
3 – Волинська обл.;
17 – Рівненська обл.
4 – Дніпропетровська обл.
18 – Сумська обл.
5 – Донецька обл.
19 – Тернопільська обл.
6 – Житомирська обл.
20 – Харківська обл.
7 – Закарпатська обл.
21 – Херсонська обл.
8 – Запорізька обл.
22 – Хмельницька обл.
9 – Івано-Франківська обл.
23 – Черкаська обл.
10 – Київська обл.
24 – Чернівецька обл.
11 – Кіровоградська обл.
25 – Чернігівська обл.
12 – Луганська обл.
26 – м. Київ
13 – Львівська обл.
27 – м. Севастополь
14 – Миколаївська обл.
Рис. 1. Рівні фінансової стійкості регіонів України у 2000 р. і 2006 р.
Висновки. Отже, оцінка фінансової стійкості регіонів України у
2000 р. і 2006 р. дає можливість стверджувати про деформацію територіальних пропорцій та посилення міжрегіональної поляризації за індикаторами фінансової стійкості.
Як видно з проведеної оцінки, має відбуватись удосконалення системи фінансового забезпечення регіонального розвитку задля формування фінансової стійкості регіонів України. Це має здійснюватися шляхом
комплексного та ефективного використання усіх джерел фінансових ресурсів і оптимізації їх структури, що підтверджене світовим досвідом.
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Така модель є об’єктивною реальністю і поступово повинна формуватись
в Україні. Оскільки зараз це відбувається стихійно, то гостро постає проблема узагальнення й оптимізації джерел, що слугує зменшенню навантаження на бюджет і нормальному забезпеченню діяльності регіональних
суб’єктів. Це буде сприяти підвищенню життєвого рівня населення, економічного потенціалу регіонів країни, фінансової спроможності всіх
регіональних суб’єктів та країни в цілому.
1. Карпінський Б. А., Герасименко О. В. Формування збалансованості фінансових показників // Фінанси України. – 2004. – № 10. – С. 50-56.
2. Ахметов Р. Р. Проблемы повышения устойчивости региональных финансовых рынков
// Финансы и кредит. – 2004. – № 12. – С. 34-36.
3. Едронова В. Н., Кавинов А. А. Содержание понятия «устойчивость региональной
финансовой системы» // Финансы и кредит. – 2005. – № 7(175). – С. 2-8.
4. Финансы: Учебн. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В. В. Ковалева. – ТК Велби, Издво «Проспект», 2004. – 634с.
5. Доронина Т. В. Финансово-экономическое обеспечение устойчивости региональных
бюджетов / Дис. к.э.н, 2000.
6. Пантелєєв О., Халява С. Фінансова стійкість комерційного банку: проблема регулювання
// Банківська справа. – 1996. – № 1. – С. 32-35.
7. Сабитова Н. М. К вопросу о финансовой устойчивости субъектов РФ // Финансы и
кредит. – 2005. – № 6(174). – С. 30-32.
8. Поддерьогін А. М., Наумова Л. Ю. Деякі питання фінансової стабілізації в Україні //
Фінанси України. – 1999. – № 12. – С. 8-14.
9. Наумова Л. Ю. Бюджетний механізм фінансової стабілізації економіки // Фінанси
України. – 2003. – № 4. – С. 19-28.
10. Кириленко О.П. Місцеві бюджети в умовах ринкової трансформації // Науковий
вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Серія «Економічні
науки». – 2002. – № 2. – С. 391-395.
11. Старостенко Н. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості бюджету міста //
Економіка України. – 2005. – № 8. – С. 38-47.
12. Яшина Н. И., Гришунина И. А. Совершенствование теоретических и практических
основ оцени финансового состояния и качества управления бюджетами в целях
повышения эффективности управления финансовыми ресурсами территории //
Финансы и кредит. – 2006. – № 4(208). – С. 2-11.
13. Мамий Е. А. Анализ регионального бюджета: теория и практика // Региональная
экономика. – 2005. – № 12(27). – С. 47-51.
14. Джигалов С. О. Вдосконалення податкової системи як фактор активізації соціальноекономічного розвитку регіонів (на прикладі Рівненської області) // Наукові праці
НДФІ. – 2004. – Випуск 3-4 (26-27). – С. 92-101.
15. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми
забезпечення): Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 759с.
16. Едронова В. Н., Кавинов А. А. Система показателей мониторинга устойчивости
региональной финансовой системы // Финансы и кредит. – 2005. – № 19(187). – С. 4-11.

169

17. Тарангул Л. Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика). –
Ірпінь: Академія ДПС України, 2003.
18. Пероненко И. А., Вишневская Н. Г. Формирование налоговой базы регионов в переходной период // Налоговый вестник. – 2002. – № 7. – С. 18-22.
19. Татаркин А., Романова О., Куклин О., Яковлєв В. Экономическая безопасность как
объект регионального исследования / Вопросы экономики. – 1996. – № 6. – С. 78-89.
20. Герасимчук З. В., Вахович І. М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібн. – Луцьк:
Надстир’я, 2004. – 520с.
21. Фінансовий менеджмент: Підручн. / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 535с.
22. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 2005. –
254с.
23. Ефремов К. И., Георгадзе Е. И. Вопросы оценки экономической безопасности региона / Вопросы статистики. – 2002. – № 2. – С. 57-59.
24. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебн. / Под. ред. В. К. Сенчагова.
– 2-е изд. – М.: Дело, 2005. – 896с. – Библиограф. после разделов.
25. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / Національний інститут проблем міжнародної безпеки / За ред. А. І. Сухорукова. – К., 2003. –
64с. – Бібліограф.: С. 53-56.

УДК 336.71:336.25
Кишакевич Б. Ю.
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
МОДЕЛІ ОЦІНКИ
ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
У статті проаналізовано особливості ринку боргових зобов’язань в умовах кризи
на сучасних фінансових ринках та проведено порівняльну характеристику найпопулярніших
моделей оцінки забезпечених боргових зобов’язань (CDO), які широко використовуються в
світовій практиці.
Ключові слова: забезпечені боргові зобов’язання, копула Гауса, моделі оцінки
CDO, копула Клейтона, копула t Стьюдента, верхня та нижня хвостова залежність.

Kyshakevych B.
MODELS OF ESTIMATION
WELL-TO-DO DEBT OBLIGATIONS
In the article the peculiarities of debt obligations market in conditions of crisis on modern
financial markets are analyzed and comparative characteristics of the most popular models of
CDO assessment widely used in the world are made.
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Кишакевич Б. Ю.
МОДЕЛИ ОЦЕНКИ
ОБЕСПЕЧЕННЫХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В статье проанализированы особенности рынка долговых обязательств в условиях
кризиса на современных финансовых рынках и проведено сравнительную характеристику
самых популярных моделей оценки обеспеченных долговых обязательств (CDO), которые
широко используются в мировой практике.
Ключевые слова: обеспеченные долговые обязательства, копула Гаусса, модели
оценки CDO, копула Клейтона, копула t Стьюдента, верхняя и нижняя хвостовая зависимость.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Сьогодні в умовах
жорсткої світової фінансової кризи відношення до кредитних деривативів
та до одного із найпопулярніших їх різновидів – забезпечених боргових
зобов’язань – CDO (collateralized debt obligation) є неоднозначним. Деякі
спеціалісти та фінансисти переконують, що саме деривативи були причиною найсерйозніших фінансових потрясінь останніх десятиліть і що
на справді вони не зменшують ризик, а лише переводять його з одного
учасника ринку на другого, хто забажав цей ризик прийняти. На противагу їм, інші експерти обґрунтовують необхідність розвитку ринку деривативів. Так, Алан Грінспен, колишній голова ФРС США, назвав експансію
фінансових деривативів найбільш важливою подією в фінансах за останні
десятиліття. Він аргументує тим, що ефективне використання можливостей цього ринку дозволило економіці США в останні роки залишатись
на плаву і успішно пережити шок від драматичного падіння ринку акцій
(«чорний понеділок»), скорочення капітальних інвестицій, стрімкого
зростання цін на енергоносії [1].
У зв’язку із цим, у статті ставиться завдання проаналізувати роль
забезпечених боргових зобов’язань CDO у світовій фінансовій кризі та
зробити порівняльну характеристику основних моделей оцінки забезпечених боргових зобов’язань.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанню оцінки CDO присвячено багато наукових праць здебільшого зарубіжних авторів таких як Бурчеллі, Дж. Григорі, Лоурента,
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Горді, Шонбахера, Шуберта, Андерсена та інших. Оскільки ринок кредитних деривативів порівняно молодий і робить лише перші кроки в Україні,
проблемам моделювання та оцінки цих фінансових інструментів досі не
приділялось значної уваги вітчизняними науковцями. У працях західних
спеціалістів охоплено різні підходи до моделювання оцінки CDO, які
знайшли практичне застосування як у банках, так і рейтингових агентствах.
Стандартом у цілому світі є модель копули Гауса, яка була представлена Лі у 2000 р. проте деякі її теоретичні основи (наприклад визначення динаміки кредитного спреду) викликають запитання у цілого ряду
спеціалістів [2]. Це спонукало до появи альтернативних копул таких як
Клейтона, t Стьюдента, double t та інших. В умовах неоднозначного відношення до фінансової техніки CDO, яке склалось під впливом світової
іпотечної кризи актуальним завданням є порівняння різних підходів до
оцінки даних інструментів.
Цілі статті. У даній статті ставиться завдання порівняти вищезгадані моделі оцінки CDO та проаналізувати їх роль у кризі ліквідності,
яка має місце сьогодні на світових фінансових ринках.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У 2006 р. ринок похідних цінних паперів, забезпечених борговими зобов’язаннями (collateralized debt
obligation market, CDO) сягнув 1 трлн. дол., подвоївши свої обсяги порівняно з 2005 р.
За різними оцінками збитки від іпотечної кризи найближчим часом
на ринку облігацій забезпечених борговими зобов’язаннями складуть
300-450 млрд. дол. Через зниження попиту на такі цінні папери банки, які
займаються їх емісією втратять біля 150 млрд. дол. Аналітики вважають,
що криза тільки виявила проблему в оцінці вартості облігацій, забезпечених іпотечними кредитами. Техніка «забезпеченого боргового зобов’язання» та їх більш специфічні різновиди – забезпечені облігаційні зобов’язання (collateralized bond obligation – CBO), та забезпечені позикові
зобов’язання (collateralized loan obligation – CLO) є прикладом використання схем сек’юритизації, які спочатку розроблялись у вигляді спеціальних цінних паперів, забезпечених іпотекою (collateralized mortgage-backed
securities – CMBS), і ефективно застосовувались при виході американської
економіки з кризи 1980-х років.
Облігації, забезпечені борговими зобов’язаннями, як правило, отримували рейтинги AAA і завжди вважались безпечними. Проте із початком
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проблем в житловому секторі США в 2007 р. вартість іпотечних кредитів,
якими забезпечуються CDO, почала падати. У результаті різко знизився
попит на ці структуровані фінансові інструменти. Банки, серед яких
Merrill Lynch, Citigroup і UBS змушені тримати на своїх балансах біля
2/3 облігацій CDO, які були випущені в 2006-2007 р. Банки по всьому
світу, за даними Bloomberg, уже об’явили про 47,2 млрд. дол. збитків
через кризу, яка в основному пов’язана із списанням вартості CDO.
Наприклад, лише Citigroup оцінив свою долю на ринку іпотечних цінних
паперів в 55 млрд. дол., причому з них 43 млрд. дол. пов’язані з облігаціями, забезпеченими борговими зобов’язаннями. При цьому JP Morgan
відзначає, що поки що банки оприлюднили від третини до половини
своїх збитків від CDO [3].
Аналітики відзначають, що масові списання банками CDO пов’язані
також з проблемою оцінки їх фактичної вартості. Більшість банків використовує математичні моделі, щоб оцінити їх вартість. Слід відзначити,
що ведучі рейтингові агентства, які фактично ніколи не ставили під сумнів
надійність CDO, використовували також складні математичні моделі,
які, як правило, залишались таємницею та дозволяли присвоювати цим
борговим інструментам високі рейтинги ААА, що спричинило зростання
попиту на CDO. Безперечно, що безпосередньо іпотечна криза викликана
не надмірним захопленням кредитними деривативами, а швидше цілою
низкою інших внутрішніх та зовнішніх факторів, серед яких хотілось
би відзначити в першу чергу неналежний контроль банків за якістю
кредитного портфелю. Надзвичайна ж популярність похідних боргових
інструментів на розвинутих ринках та неадекватна оцінка їх вартості
через різні методики та моделі лише призвела до більш відчутних збитків
для банківського сектору.
На сьогодні є декілька популярних моделей оцінки CDO. Одна із
них базується на факті залежності інтенсивності дефолту. Альтернативним
методом є структурний підхід, що відповідає багатовимірній моделі (hitting
time) як це було показано Халом (Hull) у 2005 р. Практично у всіх попередніх підходах використовувався маргінальний розподіл дефолту. В
той же час підхід із застосуванням копули напряму використовує фактор
залежності. Хоча модель копули Гауса, яка була представлена Лі у 2000 р.
стала фактично стандартом у цілому світі, проте деякі її теоретичні основи
(наприклад визначення динаміки кредитного спреду) викликають запитання у цілого ряду спеціалістів. Це спонукало до появи альтернативних
копул таких як Клейтона, t Стьюдента, double t та інших [4].
173

В цілому можна виділити наступні найважливіші моделі оцінки
CDO:
1. Модель однофакторної копули Гауса. Ця модель стала надзвичайно популярною у фінансовому світі.
2. Стохастичне кореляційне узагальнення копули Гауса.
3. t Стьюдент розширення копули Гауса
4. A double t одно факторна модель представлена Халом та Уайтом
у 2004 р.
5. Модель копули Клейтон, яку деколи називають нестійкою моделлю з Гама розподілом.
6. Багатовимірна експоненціальна модель
Порівняємо моделі копули Гауса, копули Клейтона та t Стьюдента
стосовно подібності результатів, які вони дають при оцінці CDO.
Розглянемо n боржників і позначимо випадковий вектор часу
дефолту через ( 1 , ,  п ) . Позначимо через F та S відповідно
функції розподілу та виживання такі, що для всіх (t1 , , tп )  R n ,

F (t1 , , tп )  Q( 1  t1 , ,  п  tn ) де Q являє собою деяку імовірнісну міру оцінки. F1 , , Fn ) представляє функцію маргінального розподілу і S1 , , S n ) відповідні функції виживання. Через C позначимо
копулу часу дефолту [5]. Причому F (t1 , , tп )  C ( F (t1 )), , F (tn )) .
Позначимо через Еі (і  1, , п) номінали пов’язані з n кредитами, через

 і відповідні коефіцієнти відновлення і через М і  Еі (1   і ) втрати
від відповідного дефолту. В подальшому ми зробимо припущення, що
коефіцієнти відновлення є детермінованими і зосередимось на вивченні
їх залежності від часу дефолту.
Розглянемо латентний фактор V , такий що при умові його виконання час дефолту буде незалежним. З допомогою факторного підходу
легко оперувати великою кількістю змінних та параметрів і він дозволяє
одержати дуже гнучкий результат оцінки. Позначимо через

ti V  Q( i  t V ) і qti V  Q( i  t V ) умовні ймовірності дефолту та
відновлення відповідно. Функція виживання з врахуванням фактору V
матиме вигляд:
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S (t1 , , tn / V ) 

q

1 i  n

iV
ti

/

Час дефолту в моделі копули Гауса отримуємо з допомогою
вектору (V1 , , Vn ) [6]. Згідно із Лі (2000) час дефолту:

 i  Fi i (Ф(Vi )) ,
де Fi  i – узагальнена обернена функція до Fi і Ф – функція розподілу
Гауса. У випадку однофакторної моделі Vi  V  1   2 Vi , де V ,

Vi є незалежними випадковими змінними Гауса і 0    1 . Можна
переконатись, що кореляція між Vi та V j дорівнює  2 . Тоді



iV
t

 Ф(

 V  Ф 1 ( Fi (t ))
1  2

).

Випадок   0 відповідає незалежному часу дефолту. При   1
одержуємо випадок співмонотонності. Для того, щоб ввести поняття
співмонотонності розглянемо випадковий вектор X  ( X 1 , , X n ) із
маргінальними функціями розподілу F1 , , Fn . Кажуть що X є співмоно1
1
тонним, якщо він має функцію розподілу таку як ( F1 (U ), , Fn (U )) ,

де U  0,1 є рівномірно розподіленою випадковою змінною і F 1 –
обернена функція до F .





Коли   1 одержуємо t  1 V  Ф1 ( Fi (t )) .
Введемо поняття верхньої та нижньої хвостової залежності. Нехай
X та Y дві випадкові змінні із функціями розподілу Fx та Fy . Позначимо
iV

через C копулу пов’язану із ( X , Y ). Коефіцієнт верхньої хвостової залеж-

C (u, u )  1  2u
.
u 1
1 u

1
1
ності є таким, що lim Q ( X  FX (u ) Y  FY (u ))  lim
u 1
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кругом де границя існує. Говорять, що існує верхня хвостова залежність, якщо коефіцієнт додатній. Можна переконатись, що коефіцієнт
верхньої хвостової залежності завжди менший або рівний 1. Він рівний
1 у випадку верхньої копули Фреше С  . Аналогічно вводиться коефіцієнт
нижньої хвостової залежності:

C (u, u )
.
u 0
u

lim Q ( X  FX1 (u ) Y  FY1 (u ))  lim

u 0

Даний коефіцієнт також менший або рівний 1 і рівний 1 для верхньої копули Фреше С  .
Тут не буде верхньої або нижньої хвостової залежності коли
  1 , проте коефіцієнт хвостової залежності буде рівний 1, коли   1 .
Зв’язок між  Кендаля та параметром лінійної кореляції  2 дається
співвідношенням:

К 

2



arcsin  2 .

Нехай f : R n  R . Розглянемо різницеві оператори

is f ( x)  f ( x  sei )  f ( x) ,
де ei – i -й одиничний вектор і   0 .
Кажуть, що f є супермодулярною, якщо si j f ( x)  0 для всіх

x  R n , 1  і  j  n і  ,   0 . Випадковий вектор X  ( X 1 , , X n )
кажуть є меншим від випадкового вектора Y  (Y1 , , Yn ) в супермо-

дальному порядку, якщо E f ( X )  E f (Y ) для усіх супермодальних
функцій для яких існує статистичне сподівання. Іншими словами, це
означає, що координати Y є більш залежними в швидше математичному сенсі ніж координати X .
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Можна довести, що однофакторна копула Гауса є зростаючою із
супермодулярним порядком стосовно параметру кореляції . Оскільки
час дефолту є зростаючою функцією Vi ’ s , то беручи до уваги, що параметр кореляції є зростаючим, час дефлоту також буде зростаючим у супемодальному порядку. Іншими словами, час дефолту є більш залежним
якщо параметр кореляції зростає. Це твердження є досить зрозумілим
інтуїтивно, проте аналітичне доведення є досить складним. Поняття
залежності в супермодальному порядку має сенс особливо стосовно не
Гаусових векторів таких як час дефолту.
Розглянемо тепер копулу t Стьюдента, яка фактично є узагальненням копули Гауса. Стьюдент t копула була запропонована для оцінки
ризику багатьма авторами, серед яких Андерсен, Фрей, Макнейл, Демарта. В даному підході до аналізу ризику з використанням Стьюдент t
копули вектор (V1 , , Vn ) відповідає t -розподілу Стьюдента із v ступенями свободи. В симетричному випадку, який ми розглянемо Vi  WX i ,
де X i  V  1   2 Vi , V , Vi є незалежними випадковими змінними
Гауса, W є незалежною випадковою змінною та задовольняє оберненому гама-розподілу з параметрами рівними

v
( це еквівалентно тому, що
2

v
задовольняє  v2 розподілу). Можна показати, що коваріація між Vi
W
v
 2 для v  2 .
та V j , i  j дорівнює
v2
Позначимо через tv функцію розподілу стандартного
одновимірного
Стьюдент
t . Тоді ми одержимо, що

 i  Fi1( tv (Vi )) . Тоді можна одержати, що при умові (V,W) час

дефолту є незалежним і
i V ,W
pt

 Ф(

 V  W 1 / 2tv1Fi ( t ))
1  2

)

Таким чином, ми маємо справу із двофакторною моделлю.
Копула t Стьюдента має верхню та нижню хвостову залежність з
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1 2 

2tv 1   v  1 
2 

1



 . Слід
однаковими коефіцієнтами, які рівні
відмітити, що навіть при =0 ми будемо мати хвостову залежність.
Отже, =0 не відповідає випадку незалежності. Фактично тут має місце
завжди хвостова залежність якими б не були параметри  і v.
Добре відомо, що випадкові змінні X1,…,Xn є незалежними тоді і
тільки тоді, коли відповідна їм копула є копулою добутку С така, що

(u1,…,un)[0,1]n , С( u1,…,un)=

u1  ...  un . Таким чином, ми не

зможемо задовольнити умови копули добутку використовуючи копулу
t Стьюдента.
Проте, коли =1 всі Vi’s є однаковими, що відповідає випадку
співмонотонності. Використовуючи супермодальний порядок копули
Гауса ми можемо легко показати, що копула t Стьюдента.є позитивно
впорядкована по відношенню до параметра  в супермодальному сенсі.
Вперше модель копули Клейтона для аналізу кредитного ризику
розглянули у 2001 році Шонбахер та Шуберт. Згодом цей підхід став
досить популярним та знайшов своє продовження у роботах Лоурента,
Мадана, Френда та інших. В даній моделі вводиться додатна випадкова
змінна V, яку називають хрупкістю, що задовольняє стандартному Гама
розподілу з параметром 1/ , де >0. Його густина визначається як

f( x)

1
e  x x ( 1 )
Г (1 /  )
, де x>0

Позначимо через  перетворення Лапласа функції f . Ми
x

 ( x )   f ( x )e  x dx  ( 1  x )1 / 

0
одержимо
тепер деякі латентні змінні Vi’s як

Vi   (

. Визначимо

lnU i
)
V ,

де (U1,…,Un) – незалежні випадкові змінні, також незалежні від
V. У результаті одержуємо час дефолту
178

 i  Fi1(Vi ), i  1...n
Умовна ймовірність дефолту може бути представлена як

pti|V  exp(V ( 1  Fi ( t ) ))

Чим менші значення латентної змінної V тим коротшим є
проміжком часу виживання. Через те V прийнято називати хрупкістю.
Слід відмітити, що Vi’s є рівномірним маргінальним розподілом і
оскільки час дефолту є зростаючою функцією Vi’s , тоді копула часу
дефолту є спільним розподілом Vi’s. В [1] показано, що

Q(V1  u1 ,...,V n  un )   ( 1( u1 )  ...

 1( un ))  ( u1  ...  un  n  1 )1 / 
для довільних
відома як копула

( t )  t



( u1 ,...,un )  [ 0 ,1] n . Функція розподілу V ’s
Клейтона.

Генератором

такої

копули

i

є

 1 . Таким чином

C ( u1 ,...,un )   1(  ( u1 )  ...   ( un ))

У випадку   0 копула Клейтона має нижню хвостову
залежність із коефіцієнтом L  2 1 /  . У випадку   0 отримуємо
копулу добутку із незалежним часом дефолту. Якщо     копула
Клейтона прямує до верхньої границі Фреше, що відповідає випадку
співмонотонності. Якщо параметр  зростає, тоді копула Клетона теж
зростає у супермодальному порядку.
Висновки. На сьогодні є декілька популярних моделей оцінки CDO.
У результаті порівняння деяких популярних моделей копули із однофакторною копулою Гауса можна зробити висновок, що моделі копули
Клейтона та копули t Стьюдента при оцінці боргових зобов’язань CDO
показують результати подібні до моделі копули Гауса.
Однією із головних причин кризи ліквідності стала недосконалість
нової моделі кредитування. Під час буму іпотечного кредитування, коли
ціни на нерухомість постійно зростали банки почали відмовлятись от
прямого надання кредитів. Вони почали надавали перевагу залученню
ресурсів на ринку, наданню із цих засобів кредитів з подальшою сек’юритизацією cвоїх боргів в CDO, які у свою чергу оцінювались рейтин179

говими агентствами як дуже надійні. Наступним кроком був продаж
CDO, які користувались великим попитом на світових фінансових ринках.
Через завищену оцінку CDO рейтинговими агентствами кінцевий кредитор
отримував спотворену інформацію про ризики.
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ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ ДЕРЖАВИ
У статті досліджено фінансові інструменти регулювання конкурентоспроможності
регіонів держави. Автором розроблено підхід до класифікації інструментів регулювання
конкурентоспроможності регіонів держави залежно від її рівня.
Ключові слова: конкурентоспроможність регіонів, фінансові інструменти конкурентоспроможності.

Koval’skaya Л.
FINANCIAL INSTRUMENTS OF ADJUSTING
OF COMPETITIVENESS OF REGIONS OF THE STATE
In the article it is explored financial instruments tools of adjusting adjustment, regulation of
competitiveness of regions of the state. An author develops approach to by classification of
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instruments tools of adjusting adjustment, regulation of competitiveness of regions of the state
depending on its level.
Keywords: competitiveness of regions, financial instruments of competitiveness.

Ковальская Л. Л.
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛЯЦИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ ГОСУДАРСТВА
В статье исследованы финансовые инструменты регуляции конкурентоспособности
регионов государства. Автором разработан подход к классификации инструментов регуляции конкурентоспособности регионов государства в зависимости от ее уровня.
Ключевые слова: конкурентоспособность регионов, финансовые инструменты
конкурентоспособности.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими чи практичними завданнями. Нерівномірність розвитку регіонів держави та посилення міжрегіональної конкуренції
вимагає особливого підходу до державного регулювання економічних
процесів, застосування різних інструментів регулювання конкурентних
відносин регіонів країни.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. У сучасній науковій літературі присвячено багато праць, що
стосуються інструментів регулювання конкурентоспроможності регіонів
держави. Зокрема це праці таких відомих економістів як Віскузі В. Кіп,
Герасимчук З. В., Кваснюк Б. Є., Карлін М. І., Керецман В. Ю., Манцуров І. Г., Мельник А. Ф., Портер М. та ряд інших.
Цілі статті. Таким чином, синтезуємо існуючі точки зору щодо
виділення фінансових інструментів регулювання конкурентоспроможності регіонів держави та розробили власний підхід до їх класифікації.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ринкові відносини в період
свого формування ще не створили належних умов для розвитку конкуренції і це вимагає постійного державного втручання.
Як зазначає у своїй роботі Б. Є. Кваснюк [1, с. 29], ключовим завданням державного регулювання є формування системи підвищення конкурентоспроможності національної економіки та її сталого розвитку,
економічної безпеки.
Традиційні інструменти регулювання економіки держави, що сформувались в попередній період розвитку, не відповідають ринковим умовам
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господарювання та не дозволяють вирішити проблему якісно нових
взаємовідносин між регіоном та державою, між регіонами держави, між
регіонами різних держав та всередині регіону, не дозволяють забезпечити
належний рівень людського розвитку [2; 3].
Слід відмітити, що в ході розвитку економіки можна виділити дві
основні форми господарювання: централізоване управління економікою,
або адміністративне, в якому процес виробництва і розподілу здійснюється
за державним планом, і ринкове господарство, в якому всі суб’єкти самостійно вступають в економічні відносини під впливом механізму ринку,
що координує їх діяльність. У даному разі інструментами регулювання
стає вже не план, а попит, пропозиція та ціна, що вільно встановлюється
за згодою сторін [4, с. 148]. Управління складними, а часто суперечливими процесами економічного розвитку вимагає використання чутливого
економічного механізму регулювання, здатного активно впливати на
соціально-економічні процеси. З цією метою необхідно застосовувати такі
інструменти державного регулювання конкурентних відносин регіонів,
які б створювали сприятливі умови для розвитку кожного регіону країни,
усунення значної диференціації у рівнях розвитку регіонів, на запобігання монополії з боку окремих регіонів, заохочення конкуренції, що в
кінцевому результаті дозволило б сформувати ефективне конкурентне
середовище всередині держави.
Так одні автори виділяють економічні інструменти, зокрема такі,
як податки, кредити, тарифи, інвестиції, відсотки, пільги, ліцензії, квоти,
антимонопольне законодавство [5, с. 112]. Голікова-Тінтулова Н. В. зосереджує свою увагу на розгляді такого інструменту регулювання конкурентних відносин як адресного фінансування пріоритетних галузей, що
дозволять сформувати ядро ефективної конкурентної промисловості регіону
[6]. Чабан В. Г. поруч із використанням державного фінансування у вигляді
кредитів, субсидій тощо виділяє такі інструменти як надання податкових
пільг, створення належної інфраструктури [7]. В інших працях, зокрема
Сербіної Г. М., державне регулювання повинне здійснюватись через
застосування системи організаційно-управлінських інструментів та фінансової підтримки [8]. Особлива увага приділяється розгляду таких
інструментів регулювання конкурентних відносин регіонів держави як
використання міжбюджетних трансфертів [9]. Науковці вважають, що
на сьогодні існує недосконала система розподілу між бюджетних трансфертів
між різними регіонами держави, що викликає значні диференціації у рівнях
їх розвитку та забезпеченні конкурентоспроможності. У своїй праці
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Вахненко Т. П. виділяє такі основні інструменти регулювання конкурентних
відносин як державні цільові програми і державні науково-технічні програми [10]. В свою чергу Мельник А. Ф. виділяє такі інструменти як фінансове збалансування, яке найчастіше використовують через фінансове
вирівнювання [11, с. 16]. Карлін М. І. та Керецман В. Ю. виділяють такі
інструменти між бюджетного регулювання як дотації, субсидії, субвенції
[12, с. 36; 13, с. 132]. Герасимчук З. В. розглядає економічні інструменти
екологічної політики регіону такі як планування та прогнозування розвитку
регіону, пільгове оподаткування та ціноутворення пріоритетних видів
діяльності [14, с. 367]. Віскузі В. Кіп в процесі економічного регулювання
зосереджує увагу на таких інструментах як фінансове управління, оподаткування та ціноутворення [15, с. 37]. М. Портер в основу процесів
регулювання покладає кластеризацію конкурентоспроможних галузей
регіонів держави, як основи для забезпечення та підвищення конкурентоспроможності країни в цілому [16, с. 170].
Отже, як свідчить аналіз літературних джерел, одна науковці
зосереджували увагу на розгляді інструментів регулювання внутрішньо
регіональної конкуренції, інші – акцентували увагу на інструментах регулювання міжрегіональної конкуренції. В зв’язку з цим, пропонується
розглядати інструменти регулювання конкурентних відносин регіонів
держави в комплексі, оскільки вони не можуть існувати уособлено один
від одного. Таким чином, розподілимо ці інструменти на дві групи: 1
група – інструменти регулювання конкурентних відносин регіонів держави;
2 група – інструменти регулювання конкурентоспроможності регіону.
Інструменти регулювання міжрегіональної конкуренції спрямовані
на створення сприятливих умов для розвитку кожного регіону країни,
зменшення диференціації у рівнях конкурентоспроможності регіонів держави, на запобігання монополії з боку окремих регіонів, що дозволить
забезпечити безпечний розвиток кожного регіону країни. Інструменти
на рівні регіону – спрямовані на його саморозвиток шляхом виявлення
точок росту.
Таким чином, зважаючи на різноманітність інструментів регулювання
конкурентних відносин регіонів держави здійснимо їх класифікацію. За
напрямом впливу виділяють внутрішньо регіональні, міжрегіональні
всередині країни та міжрегіональні між різними країнами.
Слід відмітити, що регіони, які мають низький рівень конкурентоспроможності, не в змозі вступати у конкурентну боротьбу з більш розвиненими регіонами і постійно потребують державної підтримки у виг183

ляді дотацій, субсидій тощо. Тому державна регіональна політика повинна
бути спрямована на стимулювання розвитку регіонів із низьким рівнем
конкурентоспроможності, наприклад за рахунок фінансування інноваційних проектів, що мають важливе значення у формуванні їх конкурентоспроможності. В іншому випадку, регіон не буде зацікавлений у саморозвитку та прагнути до підвищення його конкурентоспроможності.
Серед інструментів регулювання процесів формування конкурентоспроможності регіонів можна виділити такі, як розробка програм
підтримки регіонів із низьким рівнем конкурентоспроможності, вироблення
чіткого порядку формування, розгляду, затвердження, фінансування та
контролю за виконанням програм підтримки регіонів із низьким рівнем
конкурентоспроможності, забезпечення фінансової допомоги шляхом
прямих державних інвестицій та трансфертів з державного бюджету,
встановлення спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності для суб’єктів господарювання, що реалізують проекти в пріоритетних видах економічної діяльності регіону, створюють нові робочі
місця; поширення дії інвестиційного податкового кредиту на підприємства
регіонів із низьким рівнем конкурентоспроможності, які функціонують
переважно в інноваційних секторах тощо. Таким чином, це потребує
запровадження особливих механізмів бюджетної, грошово-кредитної,
інноваційної та інвестиційної політики. Основними завданнями держави,
в цьому напрямку є стимулювання ефективного використання їх внутрішнього природного, економічного, наукового, трудового потенціалу;
підтримка соціальної активності та мобільності населення; створення
максимально сприятливих економічних, правових та інституційних умов
у їх межах для прискорення формування й ефективного функціонування
нових суб’єктів господарювання; забезпечення належного соціального
захисту населення [17, с. 48]. Застосування даних інструментів дозволить підприємствам регіону вийти із важкого економічного становища,
стабілізувати діяльність, використати наявні можливості; забезпечити
розвиток «точок« економічного зростання регіону; сформувати конкурентні переваги та конкурентоспроможність регіону в цілому.
Державна підтримка регіонів із низьким рівнем конкурентоспроможності шляхом фінансової допомоги здійснюється як в інтересах
самих регіонів, так і в інтересах держави в цілому, оскільки проблеми в
цих регіонах призводять до зниження національної конкурентоспроможності. Фінансова допомога регіонам із низьким рівнем конкурентоспроможності передбачає пряму державну підтримку у вигляді міжбюд184

жетних трансфертів [18]. Слаборозвинені регіони одержують із державного бюджету трансферти у вигляді державних субвенцій, дотацій, субсидій.
Таким чином, здійснюється перерозподіл доходів від високорозвинених
регіонів до менш розвинених. В деяких країнах діють своєрідні компенсаційні системи, при яких різниця між встановленим мінімальним
розміром доходної бази і фактичними доходами відсталих регіонів
дотується їм через державний бюджет за рахунок регіонів, в яких такий
мінімум перевищується [19, с.107]. Однак перерозподілені кошти дуже
часто попадають не у фонд розвитку, а у фонд споживання, що не сприяє
підвищенню їх конкурентоспроможності. Тому фінансова допомога повинна бути спрямована на розвиток інфраструктури, інноваційно активних
виробництв, тобто пріоритетних видів економічної діяльності регіону.
Однак, фінансова допомога повинна здійснюватись лише на
початковому етапі розвитку економіки регіону (на етапі формування
конкурентоспроможності), виходу його з кризового стану, а він, в свою
чергу повинен прагнути до самостійного розв’язання проблем та пошуку
пріоритетних напрямів підвищення його конкурентоспроможності.
Фінансове забезпечення регіону є однією із визначальних умов
його саморозвитку і залежить не лише від розподілу та перерозподілу
певного обсягу фінансових ресурсів, а й від наповнюваності місцевих
бюджетів.
За змістом виділено такі інструменти як економічні та організаційні.
Особливого значення набуває роль держави у сфері фінансів.
Першочерговим завданням є правове регулювання стабільності фінансової системи – банків, пенсійних, страхових фондів, брокерських контор,
інвестиційних компаній, фондових бірж тощо, яка забезпечує платіжні
послуги, розміщує кредити, мобілізує заощадження. Держава відіграє
провідну роль у створенні фінансових інститутів для управління складними
фінансовими операціями [20, с. 31].
Провідне місце в системі регулювання економіки держави та її
регіонів, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого
розвитку ринкових відносин належить бюджету [5]. Саме бюджет є
невід’ємною частиною ринкових відносин і водночас важливим інструментом реалізації державної політики [1, с. 157]. Держава шляхом перерозподілу фінансових ресурсів між регіонами, встановлює оптимальні
взаємовідносини між державним і місцевими бюджетами, створює
можливості забезпечення збалансованості місцевих бюджетів та конкурентоспроможності регіону в цілому.
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Бюджету належить важлива роль у фінансовій системі держави
[5]. Через бюджет здійснюється фінансування заходів економічного і
соціального розвитку, що мають як загальнодержавне так і регіональне
значення [5]. За його допомогою перерозподіляється частина фінансових
ресурсів між адміністративно-територіальними одиницями України з
метою вдосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення
соціальних гарантій населенню. Зважаючи на це, бюджет є важливим
інструментом регулювання конкурентних відносин між регіонами держави.
На теперішній час актуальною проблемою внутрішньодержавної
фінансово-бюджетної системи є постійний дефіцит бюджету та побудова,
взаємозв’язок і формування взаємовідносин між центральними і місцевими бюджетами для забезпечення їх державного регулювання. Так,
постійний дефіцит бюджету негативно впливає на забезпечення конкурентоспроможності регіонів країни. Це обумовлено відсутністю коштів
у держави на фінансування пріоритетних видів економічної діяльності,
розвиток яких дав би можливість наростити експортний потенціал регіону
та відповідно забезпечити належний рівень його конкурентоспроможності.
Досягнення ефективності функціонування бюджетної системи
вимагає розширення самостійності регіональних органів влади. Значну
частину доходів місцеві бюджети отримують за рахунок двох податків:
податок на майно та податку на доходи, надходження яких залежать від
підйомів та спадів ділової активності суб’єктів господарювання. Що
стосується видатків то, як правило, у віданні центрального уряду залишається утриманні армії, виплата національного боргу, сприяння розвитку
науки і техніки та низка капіталовкладень державного значення. Всі
інші питання вирішують і фінансують місцеві органи влади, тому що
вони більш чутливі до реальних потреб економіки регіону та потреб
своїх громадян. Отже, законодавчо оформлене розмежування функцій
по владній вертикалі в державі та податкових надходжень між бюджетами різних рівнів для їх реалізації – цілком необхідний елемент сучасної
бюджетної системи та побудови системи управління в державі. Тому
вкрай необхідно сформувати та законодавчо закріпити державний механізм
формування бюджетів як на рівні регіонів, так і на рівні держави в
цілому. При цьому органи державної влади при розробці програмних
документів і заходів економічної політики, розподіляючи асигнування з
державного бюджету, мають направляти ресурси в першу чергу на
формування найменш розвинених детермінантів конкурентних переваг
регіонів.
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Досвід розвитку економіки за часів командно-адміністративної
системи показав неефективність централізованого управління, яке
супроводжувалось формуванням стратегічних завдань лише в «центрі».
Перехід на ринкові умови господарювання вимагає перегляду системи
управління як на рівні держави, так і на рівні регіонів. Тому найважливішим завданням є вдосконалення механізму регіонального управління
конкурентоспроможністю регіону шляхом координації зусиль усіх його
органів. Ефективне управління територіальною соціально-економічною
системою у нових умовах передбачає адаптацію організаційних структур
до ринкового середовища, що означає реорганізацію системи органів виконавчої влади, формування законодавчого забезпечення та упорядкування
їх повноважень, відповідальності, визначення форм і методів взаємодії
органів державного управління і місцевого самоврядування з посиленням
ролі останніх при вирішенні стратегічних і тактичних завдань управління.
Таким чином, регіональні органи управління повинні спрямовувати
свої зусилля на стимулювання соціально-економічного розвитку регіону.
За інтенсивністю конкуренції запропоновано виділити інструменти,
спрямовані на активізацію та стримування конкурентних відносин регіонів держави.
Розглядаючи зміст інструментів регулювання конкурентних відносин
регіонів держави, слід зауважити, що окремі із них (міжбюджетні трансферти), спрямовані на вирівнювання рівнів розвитку регіонів держави.
Проте вважаємо, що політика, спрямована на вирівнювання рівнів розвитку
регіонів держави, не є актуальною, оскільки вона не зацікавлює як слаборозвинені регіони так і високорозвинені до пошуку подальших шляхів
підвищення конкурентоспроможності, зменшуючи, при цьому, рівень
розвитку конкурентного середовища регіонів держави в цілому. Так, для
слоборозвинених регіонів будуть відсутні стимули для подальшого розвитку за рахунок одержання пільг на сплату податків, дотацій, субсидій
чи інших інструментів, а для високорозвинених – за рахунок надання
цих коштів, які могли б залишитись на рівні регіону для підвищення
його конкурентоспроможності.
Як зазначають у своїй праці науковці Сторонянська І. та Шульц С.
з метою захисту та лобіювання спільних інтересів для певних груп
регіонів створюються міжрегіональні об’єднання, які формуються на
основі угод про співпрацю. Основна їх співпраця із державним центром
зводиться до питань перерозподілу податкових надходжень, виділення
трансфертів та ресурсів для регіонального економічного розвитку,
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фінансування міжрегіональних інфраструктурних проектів [21, с. 35].
Така ситуація не сприяє розвитку конкуренції між регіонами держави,
що вимагає зміни політики вирівнювання розвитку регіонів на політику
розвитку конкурентних відносин всередині держави. Відповідно, це
вимагає використання інструментів, що спрямовані на активізацію
конкурентних відносин регіонів держави.
Інструментами, що регулюють інтенсивність конкуренції є інвестування пріоритетних видів економічної діяльності регіону та міжбюджетне вирівнювання.
При недостатній наявності власних фінансових ресурсів задля
усунення кризових явищ в економіці регіону одним із найефективніших
джерел фінансування є інвестування. Активізація інвестиційної діяльності
дозволяє усунути процес депресії регіону шляхом оновлення морально
застарілого основного капіталу; впроваджувати найновіші досягнення
науки та техніки.
Інвестиції слід спрямовувати у ті види діяльності, які динамічно
розвиваються, мають суттєві темпи зростання та відрізняються швидким
обігом коштів. Особливе значення у підвищенні конкурентоспроможності
регіону є фінансування проектів, визначених регіональними органами
управління як пріоритетні, що передбачає наявність пільг у оподаткуванні.
Проблемами застосування міжбюджетного вирівнювання є невідпрацьована система розрахунку потреб кожного регіону в державних
послугах; недостатня прозорість методики визначення корегуючих коефіцієнтів методом аналітичного розрахунку мібюджетних трансфертів,
що дає можливість маніпулювати результатами; слабкість власної бази
бюджетних надходжень не створює стимулів регіональним органам
влади активно сприяти самовідтворенню та саморозвитку. Це, в свою
чергу потребує надання більшої самостійності органам регіональної влади
у визначенні обсягу та переліку податкових надходжень, що залишаються
у розпорядженні регіонального бюджету для цільового використання.
Досягти міжбюджетного вирівнювання практично неможливо,
оскільки регіони держави істотно різняться між собою за природними,
інноваційними ресурсами, робочою силою тощо. Поруч із цим, міжбюджетне вирівнювання не сприяє прагненню регіонів держави до
саморозвитку, в зв’язку з чим, слід фінансувати пріоритетні види діяльності регіону. Тобто слід створити сприятливий клімат для самостійного
розвитку місцевого бізнесу, а об’єктами сприяння мають стати новостворені та венчурні підприємства.
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Економічними інструментами регулювання конкурентоспроможності
регіону є оподаткування та кредитування діяльності підприємств, ціноутворення та амортизаційні відрахування підприємств [22; 159].
Оподаткування належить до найважливіших інструментів, за допомогою яких держава регулює та впливає на економічні процеси країни
та її регіонів. Зокрема, податковий механізм використовується державою
для економічного впливу на суспільне виробництво, його структуру і
динаміку.
Необхідно відмітити, що формуючи систему оподаткування, держава шляхом збільшення або скорочення маси податкових надходжень,
зміни форм оподаткування та податкових ставок, тарифів, звільнення
від оподаткування окремих видів діяльності, може сприяти зростанню
або спаду господарської активності, розвитку пріоритетних видів економічної діяльності, проведення збалансованої регіональної політики,
що в кінцевому варіанті визначатиме рівень конкурентоспроможності
регіону.
Існуюча система оподаткування негативно впливає на рівень конкурентоспроможності регіонів держави. Зокрема, через недосконалий
механізм податкового адміністрування стримується підвищення інвестиційного, інноваційного та експортного потенціалу економіки регіону; низька
результативність державних капіталовкладень призводить до консервації
технологічної відсталості, насамперед, галузей інфраструктури та не
сприяє припливу приватних інвестицій у депресивні території; неоптимальна структура видатків на освіту, що не відповідає потребам ринку,
зумовлює низьку конкурентоспроможність трудових ресурсів тощо [23,
с.172].
Полегшення податкового тиску необхідно здійснювати із врахуванням світового досвіду організації податкової системи, перш за все,
що стосується вибору ставок оподаткування.
Так, успішні реформи наприкінці 70-х років у США здійснювались
на основі концепції Лаффера. Згідно його концепції до певного рівня
податки сприяють відрахуванням до бюджету, але при збільшенні їх
настає так звана «небезпечна зона». Податки цієї зони призводять до
падіння бюджетних доходів.
Існуюча податкова система України спрямована на максимальне
вилучення доходів підприємств, що позбавляє їх можливості нарощувати виробничі потужності регіону. Слід зауважити, що в результаті
застосування дієвих методів оподаткування, у розвинутих країнах податкова
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система зазнала значних змін щодо зниження його ставок. Так, у США
податкову реформу було здійснено у 1987 році. У результаті максимальна
ставка податку на прибуток була зменшена з 46% до 34%. Зниження
ставок на прибуток зроблено також у Франції з 50 до 45%, Великобританії з 52 до 35%, Канаді з 46 до 28%, Японії з 43,3 до 37,5%.
Отже, в загальному можна відмітити, що сучасна система оподаткування спричиняє поглиблення економічної кризи та зниження рівня
конкурентоспроможності регіону зокрема:
- по-перше, не виконується головне завдання податків – забезпечення надходження відповідного обсягу грошових коштів для фінансування державних витрат. Це відбувається, передусім у результаті скорочення виробництва;
- по-друге, податкова система діє як конфіскаційний механізм,
призводячи до викривлення соціально-економічних параметрів, що
дуже відчутно в складних економічних умовах;
- по-третє, податкову політику уряд сприймає як головний
інструмент вирішення складних економічних проблем. За допомогою
податків пропонують забезпечити фінансову стабілізацію, стимулювати
розвиток виробництва і забезпечити зростання інвестицій. Крім того, за
рахунок збільшення податків передбачають дотувати окремі регіони,
надавати допомогу малозабезпеченим верствам населення;
- по-четверте, не в повному обсязі використовують конкретні шляхи
підвищення надходжень від наявних та впровадження нових податків.
Це стосується акцизів, низький збір яких зумовлений тінізацією виробництва і реалізації підакцизних товарів (лікеро-горілчаних та тютюнових).
Таким чином, одним із першочергових завдань є створення ефективної
податкової системи, яка б забезпечила конкурентоспроможність регіону.
Розглядаючи зарубіжний досвід з даної проблематики, слід відмітити, що скажімо, в Японії на першому післявоєнному етапі (до середини
70-х років) держава сприяла підвищенню конкурентоспроможності
економіки переважно методами митного протекціонізму, захищаючи
від іноземної конкуренції власні перспективні галузі на початкових
фазах їх розвитку [24]. Слід відзначити, що Тайвань, Південна Корея і
Бразилія проводили таку ж саму політику до 90-х років. На другому
етапі японський уряд підтримував через Міністерство зовнішньої торгівлі
і промисловості та Банк Японії пріоритетні, з його точки зору, галузі
шляхом субсидіювання та пільгового кредитування [20, с.121].
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Вважаємо, що податкова система повинна бути побудована таким
чином, що стимулювати регіони держави до саморозвитку шляхом пільгового оподаткування лише тих видів діяльності регіону, які спроможні
в найближчій перспективі сформувати, забезпечити та підвищити його
конкурентоспроможність. Такі види діяльності повинні бути відображені у регіональних програмах розвитку, які пріоритети у формуванні,
забезпеченні чи підвищенні його конкурентоспроможності. При цьому
пільгове оподаткування повинне надаватись як слаборозвиненим так і
середньорозвиненим та високорозвиненим регіонам держави. Державна
податкова адміністрація, в свою чергу, повинна здійснювати жорсткий
контроль за системою пільгового оподаткування таких видів економічної
діяльності регіону, в іншому випадку застосовувати штрафні санкції за
нецільове використання пільг.
Що стосується кредитування, то воно на сьогодні має ряд недоліків,
основними з яких є високі процентні ставки сплати за кредит; складність
порядку прийняття рішень про надання кредиту, короткі терміни надання
кредиту. Зниження процентних ставок покликане не лише збільшити
доступність кредитів для менш рентабельних видів економічної діяльності регіону, а й підвищити віддачу на капітал, що слугуватиме потужним стимулом до інвестування. В результаті це сприятиме освоєнню
потенційних конкурентних переваг регіону та збільшенню рівня його
конкурентоспроможності. Стимулюючий вплив зниження процентних
ставок зможе реалізуватись лише за сприятливого інвестиційного клімату,
розвинутих ринкових механізмів та ефективної конкуренції. Розширене
забезпечення ресурсами високотехнологічних галузей, які є ядром
економічного зростання, дозволяє суттєво збільшити рівень конкурентоспроможності регіону.
Банківські установи повинні розглядати матеріали обґрунтування
одержаного кредиту – бізнес-плани, плани структурної перебудови, проекти
санацій, що представляються суб’єктами господарювання. Комерційні
банки, в разі власної позитивної оцінки проекту, подають до Національного
банку заявку на участь у цільовому кредитному аукціоні. Національний
банк проводить цільові кредитні аукціони і виділяє комерційним банкам
кредит для суб’єктів господарювання.
В умовах різноманіття форм власності та переходу до ринкових
економічних відносин необхідно сформувати принципово нову модель
кредитного механізму. Вона повинна ґрунтуватися на тому, що поруч з
банківськими повинні використовуватись і поза банківські форми кредиту.
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Кредитна політика Національного банку має бути спрямована на
кредитування видів економічної діяльності регіону, які мають ефективні
програми виходу з кризового стану, здійснюють перепрофілювання та
переорієнтацію виробництва на випуск конкурентноздатної продукції;
збільшення експортного потенціалу й скорочення імпорту, що дасть
можливість збільшити рівень конкурентоспроможності регіону.
Кредитна політика, що проводиться сьогодні ніяк не може сприяти
збільшенню рівня конкурентоспроможності регіону. Достатньо сказати,
що більше ніж 90% кредитів банків – короткострокові, які можуть бути
використані тільки на подолання тимчасових, але аж ніяк не на переобладнання виробництва.
В цих умовах кредитну діяльність комерційних банків необхідно
переорієнтувати на надання цільових пільгових кредитів. Система пільгового кредитування поширена в багатьох розвинутих країнах: Італії,
США, Японії, Франції та ін. Пільгове кредитування, наприклад в Італії
здійснюється державними установами на умовах зниженого процента.
Термін видачі кредитів встановлюється такий: 15 років для нового будівництва і 10 років для модернізації та розширення діючих підприємств.
Причому, процентні ставки становлять 36%, якщо обсяг капіталовкладень
не перевищує 30 млрд. італійських лір і 60% – якщо він перевищує цю
суму [25, с.126].
Поруч із цим, кредитна політика має враховувати регіональні
диспропорції, перекоси в міжгалузевих показниках рентабельності. Тут
слід використовувати диференційовані підходи щодо ставок процента в
залежності від видів економічної діяльності, регіонів, а також у сфері
пільгового кредитування ризикових проектів освоєння новітніх технологій
та інновацій.
Висновки. Таким чином, вище розглянуті фінансові інструменти
регулювання конкурентоспроможності регіонів держави дозволять підвищити конкурентоспроможність національної економіки та забезпечити
її економічну безпеку.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Українська
економіка протягом останніх років демонструє поступальний розвиток,
що проявляється перш за все в темпах зростання валового внутрішнього продукту країни та в стабілізації національної грошової одиниці.
Безумовно, що в цей час формувались внутрішні джерела та механізми
зростання економіки, що пов’язані з відносною макроекономічною стабільністю та розширенням внутрішнього попиту. Водночас, на сучасному етапі розвитку національної економіки бажаний був би перехід від
екстенсивної моделі економічного розвитку до інтенсивної. Такий
перехід означає значне зростання впливу інвестиційних та інноваційних
факторів на економічну динаміку. При цьому суттєво буде зростати роль
фінансового ринку як механізму, здатного забезпечити інтенсивний тип
розвитку економіки шляхом трансформації заощаджень в інвестиції,
перш за все довгострокового характеру.
Таким чином, на даному етапі досить актуальним є питання розробки інноваційної стратегії економічного розвитку країни і, в тому числі
як її базової складової – стратегії розвитку фінансового ринку країни.
На сьогодні вирішення даного питання, на нашу думку, знаходиться лише
на початковій стадії методологічного і науково-методичного опрацювання.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню проблеми становлення та розвитку фінансового
ринку в Україні приділяється досить значна увага провідними науковцями такими як Барановський О. І., Василик О. Д., Геєць В. М., Лютий О. І.,
Опарін В.М., Корнєв В.В. та ін. Водночас з огляду на ту економічну
ситуацію, що склалася на сьогодні в Україні, а саме високий рівень мінливості економічного середовища як під впливом турбулентності світового
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фінансового ринку так і під впливом виключно внутрішніх національних чинників, практично відсутні дослідження стосовно стратегії розвитку
фінансового ринку та, відповідно формування його базової моделі розвитку. В зв’язку з цим дослідження проблем формування стратегічних
напрямів розвитку фінансового ринку України має, на наш погляд, не
лише суто теоретичне, але і вагоме практичне значення.
Цілі статті. Метою нашого дослідження є теоретичне обґрунтування необхідності розробки та реалізації комплексної стратегії розвитку
фінансового ринку, з огляду на особливості його формування та розвитку в України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Забезпечення економічного зростання вимагає узгодженого рішення завдань формування технологічної,
інституціональної й організаційної структур, здатних з'єднати всі необхідні елементи в загальний відтворювальний контур зростання нового
технологічного укладу й створити умови для модернізації й підвищення
ефективності всієї економіки. Повинно бути забезпечене також сприятливе макроекономічне середовище й сформовані адекватні мотиви поведінки суб’єктів господарювання та організаційні форми на мікрорівні.
Макроекономічна політика повинна забезпечувати сприятливі умови
для рішення перерахованих завдань, гарантуючи стабільність, задовільний
інвестиційний і інноваційний клімат, а також підтримувати конкурентоспроможність національної економіки, адекватну валютну й фінансову
політику. На мікрорівні важливо забезпечити чіткість і визначеність прав
власності, що гарантують дотримання високого рівня відповідальності за
керування підприємствами, та стимулюють належну мотивацію підприємницької діяльності на підвищення ефективності виробництва, впровадження прогресивних нововведень, освоєння сучасних методів керування [2].
Слід зазначити, що для успішної реалізації макроекономічної політики повинна бути сформована і прийнята на державному рівні стратегія розвитку як країни в цілому так і окремих секторів економіки. При
цьому термін «стратегія», як правило, використовується як синонім програми, проекту, концепції доктрини. [1].
В Україні основним законодавчим документом, що регламентує
процес державного прогнозування економічних програм є Закон України
«Про державне прогнозування та розробка програм економічного і соціального розвитку України» [6]. Зазначений документ визначає правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи прогноз196

них і програмних документів економічного і соціального розвитку України, окремих галузей економіки та окремих адміністративно-територіальних одиниць як складової частини загальної системи державного
регулювання економічного і соціального розвитку держави. Необхідно
підкреслити, що в даному законодавчому акті взагалі не згадується про
необхідність розробки саме стратегії розвитку, що, на наш погляд, пов’язано з тим, що стратегія повинна відображати довгостроковий варіант
розвитку, а в законодавстві термін розробки державних прогнозів та планів обмежений короткостроковим та середньостроковим періодом як на
загальнодержавному рівні так і на рівні окремих галузей економіки або
окремих адміністративно-територіальних одиниць.
В Україні сьогодні, на нашу думку, є необхідність у проведенні
прогнозування в більш довгостроковому періоду, а отже це в свою чергу
вимагає розробки стратегії розвитку. В зв’язку з цим доцільно розглянути характерні особливості притаманні саме стратегії. Необхідно підкреслити, що серед країн, що виділились із складу колишнього СРСР, більшість на сучасному етапі вже мають розроблені стратегічні програми
розвитку як макроекономіки в цілому, так і фінансового ринку зокрема.
Так, в Російській Федерації було розроблену «Стратегію розвитку фінансового ринку Російської Федерації на період 2006-2008 роки», в Казахстані
розроблена «Концепція розвитку фінансового сектору республіки Казахстан на 2007 – 2011 р. р.».
Якщо розглядається стратегія розвитку на загальнодержавному
рівні, то, очевидно, це повинен бути офіційний документ, затверджений
відповідними органами державної влади, що встановлює мету та принципи економічної політики, якісні та кількісні параметри економіки на
період, що перевищує термін п’яти років, та включає етапи та методи
досягнення визначеної мети.
Характерними ознаками стратегічних орієнтирів повинні бути, поперше, масштабні об’єкти як предмет стратегії, тобто – економічний
розвиток країни в цілому, розвиток її окремих секторів та галузей економіки, а також регіонів. В даному контексті необхідно підкреслити, що
в згаданому раніше Законі України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» відсутній такий об’єкт, як сектор економіки, а основна увага приділяється саме
галузям і має спрямованість виробничого характеру, тобто по суті йдеться
про спрямування даного законодавчого документу на реальний сектор
економіки [6]. В контексті нашого дослідження необхідно підкреслити,
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що не охопленим залишився саме фінансовий сектор країни, який на сьогодні потребує розробки стратегії свого подальшого розвитку на законодавчому рівні з метою впорядкування як його механізму функціонування так і окреслення ключових моментів формування засад тієї моделі в
напрямку формування якої повинно рухатись і законодавче забезпечення і розвиток інститутів фінансового ринку та його інфраструктури.
По-друге, характерною ознакою стратегії повинно бути її прийняття на рівні вищих органів державної влади – Президента, Верховної
Ради, Кабінету міністрів. Таким чином стратегія повинна відображати
якісну інформацію, носієм якої є певна сукупність законодавчих та нормативно-правових документів.
Одним із важливих вітчизняних документів, що частково можна
розглядати як стратегічну програму є «Концепція державної цільової
програми модернізації ринків капіталу в Україні», прийнята Кабінетом
міністрів в листопаді 2007 р. [3]. На наш погляд, даний документ має
важливе значення з огляду на існуючі проблеми в формуванні та розвитку ринку капіталу України, але він повинен стати складовим елементом стратегічної програми розвитку фінансового ринку країни в цілому.
Прийняття окремих концепцій, в тому числі основних засад грошовокредитної політики на 2008 р., в рамках середньострокової стратегії, окресленої Національним банком України [5] не дозволяє мати комплексного
уявлення про виникаючи проблеми на фінансовому ринку та можливості
їх ефективного вирішення, спричиняє появу цілого ряду нормативних
документів, що носять дублюючий характер, або ж взагалі призводить до
ситуації, коли діяльність фінансових посередників одночасно знаходиться під контролем декількох державних органів. Слід зазначити, що така
ситуація пов’язана і з тим, що до теперішнього часу ринкові трансформаційні процеси, які відбувались в Україні базувались, перш за все, на
практичному досвіді і при певному дефіциті науково-теоретичних досліджень та обґрунтувань.
Враховуючи все вищезазначене, на сьогодні виникає суттєва необхідність в розробці стратегії розвитку як економіки країни в цілому, так
і окремих її секторів. Особливо важливого значення набуває розробка
стратегії розвитку фінансового ринку України, оскільки саме вона повинна стати:
- специфічною формою економічної політики і основою забезпечення ефективного інвестиційного процесу в країні;
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- специфічною формою економічної політики за допомогою якої
можна видозмінити модель фінансового ринку країни;
- стратегією тих секторів економіки, де діє складний спектр інтересів – фінансовий ринок є саме типовим прикладом перетину інтересів
значної кількості учасників, починаючи від емітентів, які діють і в реальному, і у фінансовому, і у державному секторі, до фінансових посередників таких як інституціональні інвестори та посередники інфраструктури фінансового ринку, та завершуючи потенційними інвесторами, якими
можуть виступати як населення, так і суб’єкти господарювання та держава;
- формою економічної політики, яка здатна забезпечити перехід
від одного етапу розвитку фінансового ринку до іншого більш якісного.
Слід підкреслити, що на розробку стратегії економічного розвитку
країни в цілому і її окремих секторів суттєвий вплив має процес глобалізації, який особливо інтенсивно відбувається в рамках міжнародного
фінансового ринку. Тому, формуючи стратегію економічного розвитку
необхідно, з одного боку, розробити заходи, що дозволили б національній економіці гармонійно ввійти в міжнародний економічний простір, і
з іншого боку – захистити певним чином недостатньо розвинені сектори
економіки від швидкого поглинання міжнародними корпораціями.
В ході проведеного дослідження було виявлено, що в Україні навіть на законодавчому рівні не окреслена необхідність розробки стратегічних програмних документів, адже як зазначалось раніше система прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку
України складається в основному з документів, що мають короткостроковий та середньостроковий характер.
Стосовно нормативних документів, що регулюють процес розвитку
фінансового ринку слід підкреслити, що вони носять фрагментарний
характер та мають максимум середньостроковий горизонт дії. Зокрема,
Кабінетом Міністрів Україні було розроблену Концепцію Державної цільової економічної програми модернізації ринків капіталу в Україні [3],
що стосується виключно проблем розвитку ринку капіталу. Крім того,
окремо Національний банк України формує основні засади грошовокредитної політики [5]. Так в основних засадах грошово-кредитної політики на 2008 р., що схвалені рішенням Ради Національного банку України від 28 листопада 2007 р. зазначено, що грошово-кредитну політику
Національний банк України здійснюватиме, виходячи із середньострокової стратегії, основні положення якої полягають в орієнтації на необхідність поступового переходу до монетарного режиму, що ґрунтується
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на ціновій стабільності, на основі створення низки макроекономічних,
фінансових та інституційних умов, серед яких макроекономічна та фінансова збалансованість, поступовий перехід до режиму вільного плавання
обмінного курсу, достатній розвиток ринку цінних паперів, трансмісійних механізмів, комунікації центрального банку із суб’єктами господарювання і населенням;
Необхідно підкреслити, що оскільки зазначений нормативний документ розрахований на короткостроковий період, то він містить конкретні показники, яких необхідно дотримуватись з метою забезпечення
стабільності національної грошової одиниці шляхом впливу на її курсову складову. Що ж стосується дій Національного банку України на
довгостроковий період, то вони не набувають чіткої форми у вигляді розробки документів стратегічного розвитку.
Якщо ж повернутись до документу, що визначає напрямки розвитку ринку капіталу в країні, то необхідно зазначити, що даний документ не
є безпосередньо програмою розвитку ринку капіталу, а це лише «концепція програми». Якщо ж звернутись до сутності самого терміну «концепція», то він означає систему або розуміння (від лат. conceptio), тобто
це певний спосіб розуміння, трактування якого-небудь предмета, явища,
чи процесу, основна точка зору на предмет, або ж керівна ідея для систематичного їх висвітлення. На нашу думку, зазначений документ являє
собою саме керівну ідею для систематичного висвітлення розуміння процесу розвитку ринку капіталу в країні.
Висновки. Отже, проведене нами дослідження дозволяє ствердьжувати, що на сучасному етапі функціонування фінансового ринку країни фактично розробленими є окремі програмні документи, що включають
перелік заходів спрямованих на досягнення як правило короткострокових цілей. В Україні на сьогодні відсутній програмний документ у вигляді стратегії або концепції розвитку фінансового ринку в цілому, який
би передбачав розробку комплексної системи заходів, спрямованих на регулювання грошового ринку, ринку капіталу та ринку похідних цінних
паперів.
Якщо мова йде про грошовий ринок, то програмні документи формуються Національним банком України на середньо та короткостроковий період. Зазначені документи відрізняються достатньо точними завданнями та конкретизованими кінцевими програмними показниками.
Проведений нами аналіз концепції державної цільової економічної
програми модернізації ринків капіталу в Україні, дозволяє стверджувати,
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що по-перше, саме визначення ринку капіталу не зовсім збігається із трактуванням даного сегменту фінансового ринку з теоретико-фінансової
точки зору, та по-друге, відсутністю чіткості окреслених завдань, що
розраховані на п’ять років.
Враховуючи все вище зазначене, можна зробити висновок, що на
сучасному етапі розвитку фінансового ринку назріла суттєва необхідність
розробки стратегії його розвитку на довгостроковий період для приведення
його складових елементів у відповідність до потреб перш за все реального сектору економіки країни, який на сьогодні вимагає значних ресурсів довгострокового характеру, отримати які можливо лише через механізм функціонування фінансового ринку.
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У статті визначено сутність фінансового потенціалу рекреаційної системи регіону
як складової стратегічного. Запропоновано методику аналізу та оцінки фінансового потенціалу та апробовано її на практиці.
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In the article essence of financial potential of the recreation system of region is certain
as constituent of strategic. The method of analysis and estimation of financial potential is offered
and is approved in practice.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ РЕГИОНОВ
В статье определена сущность финансового потенциала рекреационной системы
региона как составляющей стратегического. Предложена методика анализа и оценки финансового потенциала и апробировано ее на практике.
Ключевые слова: финансовый потенциал, рекреационная система региона.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Формування стратегічного потенціалу рекреаційної системи регіону та його ефективна
реалізація потребує дослідження всіх його компонент. Однією із складових, що формує сукупний потенціал і може стати основою стратегічного, є фінансовий. В умовах недостатнього фінансування окремих субгалузей рекреації, зокрема пізнавальної, виникає необхідність дослідження фінансового потенціалу рекреаційних систем регіонів, рівня їх
забезпеченості фінансовими та інвестиційними ресурсами. Оскільки це
дозволить виявити проблеми фінансового забезпечення розвитку рекреаційних систем регіонів та шляхи їх розв’язання.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковане вирішення
проблеми. У сучасний період теоретичні та прикладні аспекти розвитку
регіону та його фінансового забезпечення, проблеми фінансування природоохоронної та рекреаційної сфери досліджено в наукових працях багатьох учених економістів і практиків: О. Веклич, В. Амітана, В. Васи202

ленка, В. Гришка, Б. Данилишина, М. Долішнього, О. Кашенка, В. Кравченка, В. Мельник, Л. Мельника, В. Міщенка, І.Синякевича. Проте більшість науковців розглядають проблеми фінансування рекреаційної сфери
та шляхи їх розв’язання, а розробці методики та методології дослідження фінансового потенціалу присвячено незначна кількість праць. Крім того,
на сучасний час немає сформованого науковцями підходу до оцінки
фінансового потенціалу рекреаційних систем регіонів та її практичного
застосування.
Цілі статті. Отже, метою дослідження є аналіз та оцінка фінансового потенціалу рекреаційних систем регіонів, визначення рівня
його конкурентоспроможності.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Дотримання логіки дослідження вимагає з’ясування, перш за все, сутності фінансового потенціалу.
Фінансовий потенціал – це можливі обсяги власних, залучених та
позикових ресурсів (коштів підприємств рекреаційної сфери а також
передбачені бюджетом кошти обласного, районного чи місцевого рівня,
кошти іноземних та вітчизняних інвесторів), які використовуються для
поточних та перспективних витрат на розвиток рекреаційної сфери. На
думку М. Верхолаз та Ю. Дорошенка, фінансовий потенціал складається
з потенціалу оперативного фінансування та інвестиційного потенціалу.
Потенціал оперативного фінансування забезпечує поточну діяльність
рекреаційної системи регіону, а інвестиційний – визначає можливості її
подальшого розвитку [1].
Аналіз фінансового потенціалу включає дослідження суми доходів від діяльності рекреаційних підприємств, мисливських господарств,
туристичних агентств, готелів; частку інвестиційних вкладень у розвиток
рекреаційних підприємств, мисливського господарства, рекреаційної
інфраструктури.
Оцінку фінансового потенціалу проведемо на основі розрахунку
рівня та індексів забезпеченості фінансовими та інвестиційними коштами
рекреаційних закладів, готелів, мисливських господарств та туристичних агентств. Рівень забезпеченості фінансовими чи інвестиційними
ресурсами визначається, як відношення суми коштів, витрачених в ітому регіоні в розрахунку на один заклад, а індекс – як розрахований
показник рівня забезпеченості i -го регіону до максимального цього
показника серед регіонів.
Рівень забезпеченості рекреаційних закладів фінансовими (інвести203

ційними) ресурсами ( Fi ) визначається за формулою:

Fi 

Ô³
,
Ê ç³

де Фі – обсяг фінансових чи інвестиційних ресурсів рекреаційного закладу j -ого виду, грн.;

К зі – кількість закладів j -того виду в певному регіоні.
Індекс забезпеченості рекреаційних закладів фінансовими (інвестиційними) ресурсами ( I i ) визначається за формулою:

Ii 

Fi
,
Fm ax

де Fi – рівень забезпеченості фінансовими чи інвестиційними ресурсами рекреаційних закладів в i -тому регіоні;
Fm ax – максимальний рівень забезпеченості фінансовими чи інвестиційними ресурсами рекреаційних закладів j -ого виду.
Для визначення рівня конкурентоспроможності рекреаційної
системи регіону за рівнем фінансового потенціалу необхідно знайти
суму рангів кожної за формулою:

R³í ò 

n

R
i 1

angi

.

Після встановлення загальних рангів визначаємо регіон-лідер
(Rінтл) та регіон-аутсайдер (Rінта), а також діапазон відстані між ними:

Dv  Ri нт л  Ri нт а .
Конкурентоспроможність рекреаційної системи ( KSopia ) за рівнемфінансового потенціалу визначають за формулою:
204

KSopia 

( Rі нт л  Rі нт і )
.
Dv

Апробуємо розроблену методику дослідження фінансового потенціалу на практиці.
У табл. 1 відображено результати аналізу фінансових ресурсів
рекреаційних систем регіонів. Як бачимо, основна частка прибутку від
діяльності санаторіїв та пансіонатів з лікуванням формується на підприємствах, розташованих в АР Крим (19,32%) та Львівській області (10,79%);
45,03% загальних фінансових надходжень від функціонування пансіонатів
та баз відпочинку припадає на АР Крим, 16,56% – на Донецьку, 15,89%
– на Херсонську області.
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Таблиця 1
Фінансові надходження від реалізації рекреаційних послуг1
Адміністративні
утворення
1
Україна
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська

Санаторіїв та
пансіонатів з
лікуванням
тис. грн.
%
2
3
1815292
100
350781,1 19,32
49693,99 2,74
29231,76 1,61
125696,6 6,92
154928,3 8,53
32154,94 1,77
76002,58 4,19
84772,1
4,67
49693,99 2,74
84772,1
4,67
14615,88 0,81
96464,81 5,31
195852,8 10,79
35078,11 1,93
105234,3 5,80
49693,99 2,74

Пансіонатів
та баз
відпочинку
тис. грн. %
4
5
81908,7 100
36886 45,03
271,22 0,33
1084,88 1,32
13561 16,56
271,22 0,33
1898,54 2,32
813,66 0,99
813,66 0,99
271,22 0,33
2169,76 2,65
5424,41 6,62
3254,65 3,97
542,44 0,66

Доходи від діяльності
Дитячих
оздоровчих
Готелів
таборів
тис. грн.
%
тис. грн.
%
6
7
8
9
859849,5 100 1478787,7 100
28699,10 3,34 168638,1 11,4
37734,87 4,39 9296,0
0,63
26405,05 3,07 17585,7
1,19
43259,33 5,03 84587,3
5,72
36892,16 4,29 84024,6
5,68
24719,62 2,87 9104,0
0,62
22893,74 2,66 22682,7
1,53
17697,00 2,06 25836,6
1,75
39560,76 4,60 17239,3
1,17
18258,81 2,12 29003,2
1,96
23923,72 2,78 6582,3
0,45
44663,86 5,19 13443,8
0,91
32023,14 3,72 84419,2
5,71
24485,53 2,85 10661,0
0,72
52248,29 6,08 100640,2 6,81
47847,45 5,56 16712,7
1,13
206

Туристичних
агенств
тис. грн.
10
2679034,0
586035
7795
16887
109238
125360
6903
21522
48845
53701
1274394
11659
32576
61823
24681
93593
36664

%
11
100
21,87
0,29
0,63
4,08
4,68
0,26
0,80
1,82
2,00
47,57
0,44
1,22
2,31
0,92
3,49
1,37

Мисливських
господарств
тис. грн.
12
50145,1
4631,7
1829,6
857,4
1846,9
2891,2
1190,4
377,3
1383,9
714,1
5567,7
1313,0
1689,0
1480,4
775,6
897,4
4913,7

%
13
100
9,24
3,65
1,71
3,68
5,77
2,37
0,75
2,76
1,42
11,1
2,62
3,37
2,95
1,55
1,79
9,80

Продовж. табл. 1
1
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

2
29231,76
17539,06
29231,76
52617,17
43847,64
40924,46
29231,76
20462,23
17539,06

3
4
5
1,61
0,97
1,61
2,90 542,44 0,66
2,42 13018,6 15,89
2,25
1,61
1,13
0,97 271,22 0,33

6
25047,34
36143,08
30056,81
66948,97
36470,80
40824,83
46162,02
16058,39
25094,16

7
2,91
4,20
3,50
7,79
4,24
4,75
5,37
1,87
2,92

8
18072,1
8577,7
13021,8
43300,5
7456,0
8243,8
13372,5
12342,1
116885,7

9
1,22
0,58
0,88
2,93
0,50
0,56
0,90
0,83
7,90

10
17063
6985
9538
55553
21936
17393
12293
13947
12647

11
0,64
0,26
0,36
2,07
0,82
0,65
0,46
0,52
0,47

Примiтка. 1Таблиця розрахована на основі використаних джерел [2-5] станом на 01.01.2007 р.
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12
1062,6
2816,8
92,8
2944,4
1505,0
939,9
1174,7
831,9
5778,7

13
2,12
5,62
0,19
5,87
3,00
1,87
2,34
1,66
11,5

Значна сума фінансових надходжень формується у дитячих оздоровчих таборах, які розташовані в Харківській (7,79%), Одеській (6,08%),
Полтавській (5,56%) та Черкаській (5,37%) областях. Найбільш прибутково працюють готелі в АР Крим (11,4% доходів), Чернігівській (7,9%),
Одеській (6,81%), Дніпропетровській (5,72%), Львівській (5,71%), Донецькій (5,68%) областях.
Діяльність туристичних агентств найефективніша в Київській області (47,57% загальнодержавних фінансових надходжень) та АР Крим
(21,87%). Найбільшу суму доходів отримують мисливські господарства
у Чернігівській (11,5%), Київській (11,1%), Полтавській (9,8%) областях
та АР Крим (9,24%).
Отже, найкращий рівень забезпеченості фінансовими ресурсами
в АР Крим, Львівській та Одеській областях, а найнижчий – у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Сумській, Тернопільській, Чернівецькій та Черкаській областях.
У табл. 2 відображено обсяги інвестування в рекреаційну сферу.
Найбільші інвестиційні вкладення йдуть на розвиток готелів. Причому
основна частка інвестиційних ресурсів для розвитку готелів припадає
на Київську область (65,43%) та АР Крим (12,5%). Для розвитку місць
короткотермінового проживання найбільша частка інвестицій освоєна в
АР Крим(48,45%), Київській (4,16%), Одеській (10,84%) та Донецькій
(10,33%) областях. На розвиток мисливського господарства найбільша
сума інвестицій у Київській (13,54%), Чернігівській (7,62%) області та
АР Крим (6,21%). Серед регіонів найбільша частка витрат на охорону
та відтворення диких птахів та тварин припадає на Київську – 13,55%,
Чернігівську – 8,8%, Черкаську – 8,37%, Харківську – 7,23% та Житомирську – 7,09% області.
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Таблиця 2
Інвестиційні ресурси1
Адміністративні
утворення
Готелів

1
Україна
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська

тис. грн.
2
750536
93819
276
1729
7098
16363
2380
10045
3872
2858
491061
343
7768
35609
5865
39850
7262

%
3
100
12,50
0,04
0,23
0,95
2,18
0,32
1,34
0,52
0,38
65,43
0,05
1,03
4,74
0,78
5,31
0,97

Інвестиції на розвиток
Місць
Мисливського
короткотермінового
господарства
проживання
тис. грн.
%
тис. грн.
%
4
5
6
7
553034
100
93121
100
267951
48,45
5781,8
6,21
354
0,06
2758,4
2,96
2405
0,43
2789,5
3,00
5092
0,92
3129,4
3,36
57122
10,33
4422,3
4,75
173
0,03
5513,5
5,92
6169
1,12
2006,6
2,15
41174
7,45
2746,0
2,95
1288
0,23
1680,0
1,80
78337
14,16
12608,4
13,54
775
0,14
1088,0
1,17
793
0,14
1894,7
2,03
1358
0,25
4457,5
4,79
14686
2,66
1333,1
1,43
59950
10,84
1732,3
1,86
1145
0,21
4628,6
4,97
209

Відтворення диких
звірів та птахів
тис. грн.
8
33815,4
918,1
944,3
1013,8
1404,4
1154,8
2174,5
658,3
530,4
601,8
5782,0
411,2
564,4
1239,4
534,0
735,0
2085,2

%
9
100
3,30
2,45
2,83
3,75
3,15
7,09
2,01
2,08
1,36
13,5
1,60
1,71
4,31
1,54
2,11
6,56

Рівненська

218

0,03

-

-

3083,3

3,31

981,9

3,44

Продовж. табл. 2
1
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

2
780
1738
7755
2702
438
8982
1221
504

3
0,10
0,23
1,03
0,36
0,06
1,20
0,16
0,07

4
76
45
668
9046
24
794
487
30

5
0,01
0,01
0,12
1,64
0,008
0,14
0,09
0,01

6
4055,7
748,9
5299,3
3519,6
2342,3
5213,1
1684,5
7100,2

7
4,36
0,80
5,69
3,78
2,52
5,60
1,81
7,62

8
1788,2
287,1
2127,8
1251,2
791,2
2330,2
651,6
2150,2

Примiтка. 1Таблиця розрахована на основі використаних джерел [3, 4] станом на 01.01.2007 р.
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9
2,84
0,95
7,23
3,44
2,04
8,37
2,02
8,80

Підсумовуючи, зазначимо, що найвищий рівень забезпечення фінансовими ресурсами у Київській області, АР Крим, Одеській та Донецькій областях, а найнижчий – у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Розподіл фінансових та
інвестиційних ресурсів має дисгармонійний характер, оскільки основна
їх частка спрямовується у чотири регіони, в яких на достатньо високому
рівні розвинута рекреація (окрім Донецької області). Тому з метою покращення ситуації у рекреаційній сфері та формування стратегічного потенціалу необхідно збільшувати рівень прибутковості та інвестиційну привабливість інших регіонів. Тільки в цьому випадку ці адміністративні утворення зможуть сформувати відповідний стратегічний потенціал, з достатнім рівнем розвитку фінансової компоненти.
Результати проведеної оцінки забезпеченості рекреаційних систем
фінансовими та інвестиційними ресурсамивідображені в табл. 3 і 4.
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Таблиця 3

5
12
9
0
14
11
0
3
6
2
4
16
0
1
13
7

6
0,065
0,469
0,572
0,226
0,091
0,568
0,248
0,071
0,682
0,364
0,490
0,275
0,657
0,300
0,303

7
22
10
6
18
20
7
17
21
3
13
9
16
4
15
14
212

8
0,880
0,166
0,279
0,341
0,513
0,115
0,249
0,316
0,199
0,090
0,156
0,073
0,328
0,169
0,566

9
2
17
11
7
4
21
12
9
13
23
20
25
8
16
3

Ранг

мисливських
господарств

4
0,215
0,242
0,204
0,218
0,806
0,358
0,834
0,772
0,108
1,000
0,212
0,297

Ранг

туристичних
агентств

3
22
20
18
5
7
10
11
14
8
17
2
1
21
19
23

Ранг

готелів

2
0,229
0,358
0,422
0,746
0,696
0,542
0,539
0,458
0,628
0,433
0,908
1,000
0,344
0,377
0,226

Ранг

дитячих
оздоровчих
таборів

1
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська

Ранг

пансіонатів та
баз відпочинку

Адміністративні
утворення

санаторіїв та
пансіонатів з
лікуванням

Індекс забезпеченості фінансовими ресурсами

Ранг

10
0,871
0,148
0,268
0,498
0,414
0,163
0,294
0,337
0,874
1,000
0,332
0,297
0,276
0,422
0,397

11
3
23
15
4
6
20
13
10
2
1
11
12
14
5
7

12
0,923
0,346
0,192
0,269
0,538
0,192
0,154
0,231
0,269
0,962
0,269
0,308
0,308
0,154
0,154

13
3
8
12
10
5
12
13
11
10
2
10
9
9
13
13

Індекс підгрупи

Результати розрахунку індексів забезпеченості фінансовими ресурсами1

Ранг

14
3,182
1,728
1,733
2,284
2,470
1,580
2,290
1,771
3,487
3,621
2,263
1,953
2,912
1,633
1,943

15
4
21
20
12
9
23
11
19
2
1
13
15
5
22
17

Полтавська

0,344

21

0,251

8

0,585

5

0,159

19

0,374

9

1,000

1

2,713

6

Продовж. табл. 3
1
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

2
0,751
0,737
0,584
0,466
0,455
0,696
0,503
0,858
0,453

3
4
6
9
13
15
7
12
3
16

4
0,160
0,225
0,484

5
0
0
0
15
10
0
0
0
5

6
1,000
0,465
0,877
0,498
0,151
1,000
0,465
0,877
0,464

7
1
11
2
8
19
1
11
2
12

8
0,351
0,087
0,192
0,386
0,100
0,160
0,173
0,311
1,000

9
6
24
14
5
22
18
15
10
1

10
0,233
0,116
0,159
0,231
0,375
0,224
0,162
0,140
0,240

11
17
25
22
18
8
19
21
24
16

12
0,269
0,538
0,038
0,423
0,269
0,231
0,269
0,500
0,808

13
10
5
14
7
10
11
10
6
4

14
2,605
1,944
1,850
2,164
1,575
2,311
1,572
2,685
3,448

15
8
16
18
14
24
10
25
7
3

Примiтка. 1Розраховано автором
Таблиця 4
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Індекс
підгрупи

Ранг

3
2
20
16

Ранг

2
0,322
0,003
0,018

Ранг

1
АР Крим
Вінницька
Волинська

мисливських
господарств,
грн. / га

Індекс забезпеченості інвестиційними ресурсами
місць
відтворення
готелів,
короткотермінового
мисливських тварин,
грн. / об’єкт
проживання,
грн./ голову
грн. / об’єкт
4
5
6
7
8
1,000
1
0,516
3
0,269
0,010
13
0,228
18
0,245
0,087
8
0,309
14
0,293
Ранг

Адміністративні
утворення

Ранг

Результати розрахунку індексів забезпеченості інвестиційними ресурсами1

9
12
14
10

10
2,106
0,486
0,706

11
2
19
13

Дніпропетровська

0,019

15

0,015

12

0,215

20

0,106

22

0,356

22

Продовж. табл. 2
1
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

2
0,066
0,020
0,072
0,031
0,022
1,000
0,005
0,028
0,091
0,061
0,147
0,045
0,003
0,005
0,017
0,045
0,024
0,006
0,076
0,020
0,003

3
7
14
6
10
13
1
19
11
4
8
3
9
20
19
17
9
12
18
5
14
20

4
0,442
0,003
0,223
0,371
0,015
0,652
0,017
0,005
0,006
0,159
0,260
0,007
0,0009
0,001
0,003
0,052
0,0009
0,017
0,053
0,0009

5
3
17
6
4
12
2
11
16
15
7
5
14
0
19
18
17
10
19
11
9
19

6
0,384
0,427
0,343
0,224
0,304
1,000
0,096
0,156
0,443
0,113
0,125
0,433
0,345
0,346
0,144
0,352
0,281
0,260
0,563
0,458
0,442

Примiтка. 1Розраховано автором
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7
9
8
13
19
15
1
25
21
5
24
23
7
12
11
22
10
16
17
2
4
6

8
0,142
0,480
0,288
0,073
0,429
1,000
0,042
0,135
0,379
0,143
0,146
0,324
0,361
0,640
0,090
0,257
0,145
0,192
0,581
0,531
0,202

9
20
5
11
24
6
1
25
21
7
19
17
9
8
2
23
13
18
16
3
4
15

10
1,033
0,929
0,927
0,699
0,770
3,652
0,160
0,324
0,919
0,476
0,678
0,809
0,708
0,992
0,251
0,657
0,502
0,459
1,238
1,062
0,647

11
5
7
8
14
11
1
25
23
9
20
15
10
12
6
24
16
18
21
3
4
17

За рівнем фінансового забезпечення розвитку санаторіїв та пансіонатів з лікуванням лідирують Луганська, Кіровоградська, Чернівецька,
Рівненська, Дніпропетровська та Сумська області. Найвищий рівень фіансового забезпечення пансіонатів та баз відпочинку у Львівській, ІваноФранківській, Закарпатській та Київській областях.
Фінансове забезпечення розвитку дитячих оздоровчих таборів найкраще у Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській
областях. Рівень фінансового забезпечення розвитку готелів найвищий
в АР Крим, Чернігівській, Одеській, Донецькій, Харківській, Рівненській,
Дніпропетровській, Львівській, Запорізькій та Чернівецькій областях.
Найвищий рівень прибутковості діяльності туристичних агентств
у Київській, Івано-Франківській областях та АР Крим. Рівень фінансового
забезпечення розвитку мисливських господарств найвищий в АР Крим,
Полтавській, Київській та Чернігівській областях.
Загалом найкращий рівень забезпеченості фінансовими ресурсами
в АР Крим, Київській, Івано-Франківській, Чернігівській та Львівській
областях. Низьким є фінансове забезпечення у Черкаській, Херсонській,
Житомирській, Миколаївській, Вінницькій, Волинській та Запорізькій
областях.
Найвищий рівень інвестиційного забезпечення мисливських господарств у АР Крим, Київській, Одеській та Львівській областях. За рівнем
інвестиційного забезпечення розвитку готелів лідирують АР Крим, Коївська, Донецька та Запорізька області. На розвиток інших місць короткотермінового перебування найбільше інвестиційних коштів виділяється у
Київській області, Черкаській та АР Крим. На відтворення та охорону мисливських тварин та звірів найбільшу суму інвестиційних коштів виділяють у Київській, Сумській, Черкаській, Чернівецькій областях.
Загалом за рівнем інвестиційного забезпечення розвитку рекреаційних суб’єктів лідирують АР Крим, Київська, Черкаська, Чернівецька
та Донецька області. Останні позиції в рейтинговій таблиці займають
Кіровоградська, Тернопільська, Луганська та Дніпропетровська області.
Розрахунок загального індексу фінансового потенціалу рекреаційних систем регіонів показав, що найвищий він у Київській області,
АР Крим, Івано-Франківській області, Чернігівській та Львівській (табл.
5). Найнижчі ж показники у Херсонській, Тернопільській, Миколаївській, Вінницькій, Луганській та Кіровоградській областях.
Таблиця 5
Результати розрахунку загального індексу фінансового потенціалу1
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Ранг

Рівень КСП

Індекс
Індекс
Загальний
підгрупи
підгрупи
індекс
Адміністративні
показників
показників
фінансового
утворення
фінансового інвестиційного
потенціалу
забезпечення забезпечення
АР Крим
3,182
2,106
5,288
Вінницька
1,728
0,486
2,214
Волинська
1,733
0,706
2,439
Дніпропетровська
2,284
0,356
2,640
Донецька
2,470
1,033
3,503
Житомирська
1,580
0,929
2,509
Закарпатська
2,290
0,927
3,217
Запорізька
1,771
0,699
2,470
Івано-Франківська
3,487
0,770
4,257
Київська
3,621
3,652
7,273
2,263
0,160
2,423
Кіровоградська
Луганська
1,953
0,324
2,277
Львівська
2,912
0,919
3,831
Миколаївська
1,633
0,476
2,109
Одеська
1,943
0,678
2,621
Полтавська
2,713
0,809
3,522
Рівненська
2,605
0,708
3,313
Сумська
1,944
0,992
2,936
Тернопільська
1,850
0,251
2,101
Харківська
2,164
0,657
2,821
Херсонська
1,575
0,502
2,077
Хмельницька
2,311
0,459
2,770
Черкаська
1,572
1,238
2,810
Чернівецька
2,685
1,062
3,747
Чернігівська
3,448
0,647
4,095

2
22
19
15
8
17
10
18
3
1
20
21
5
23
16
7
9
11
24
12
25
14
13
6
4

0,805
0,000
0,483
0,287
0,690
0,437
0,540
0,276
0,782
1,000
0,046
0,230
0,736
0,149
0,425
0,575
0,851
0,345
0,126
0,425
0,138
0,299
0,713
0,874
0,437

Примiтка. 1Розраховано автором
Найвищий рівень конкурентоспроможності за показником забезпечення фінансовими ресурсами рекреаційної системи Київської області,
а нульовий – Вінницької.
Висновки. Аналіз та оцінка фінансового потенціалу рекреаційних
систем показала, що фінансове забезпечення є недостатнім у більшості
регіонів. Крім того, рівень забезпеченості фінансовими та інвестиційними ресурсами в значній мірі залежить від спеціалізації рекреаційних
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систем регіонів. Тому рекреаційні системи, які спеціалізуються на пізнавальній рекреації, потребують збільшення обсягів державного фінансування у вигляді дотацій на трансферів для забезпечення подальшого
їх ефективного розвитку. Регіони, які спеціалізуються на оздоровчій та
лікувальній рекреації, потребують державного контролю за ефективністю та цільовим використання інвестиційних та фінансових ресурсів.
1. Верхолаз М. А. Совершенствование механизма межбюджетных отношений на региональном уровне на основе использования экономического потенциала территории /
М. А. Верхолаз, Ю. А. Дорошенко // Социально-экономическое развитие региона в условиях
рынка. – Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 1997. – С. 3-7.
2. Туризм в Україні: [статистичний збірник]. – К.: Державний комітет статистики України,
2007. – 182с.
3. Про ведення мисливського господарства у 2006 році: [статистичний бюллетень]. – К.:
Державний комітет статистики України, 2007. – 14с.
4. Готелі та інші місця для тимчасового проживання: [статистичний бюлетень]. – К.:
Державний комітет статистики України, 2007. – 170с.
5. Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок і туризм в Україні: [статистичний бюлетень]. – К.: Державний комітет статистики України, 2007. – 93с.
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ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті викладено особливості організації існуючої системи фінансового планування
діяльності лісогосподарських підприємств та запропоновано комплекс заходів, спрямованих
на її адаптацію до особливостей роботи в умовах ринкової системи господарювання за
рахунок використання нових методичних підходів та засобів комп’ютерної техніки.
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In the article the features of organization of the existent system of the financial planning of
activity are expounded forest of economic enterprises and the complex of the measures directed on its
adaptation to the features of work in the conditions of the market system of menage due to the use of
new methodical approaches and facilities of computer technique is offered.
Keywords: system of the financial planning, forest of economic enterprises.

Колесник Б.
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье изложены особенности организации существующей системы финансового
планирования деятельности лесохозяйственных предприятий и предложено комплекс мероприятий, направленных на ее адаптацию к особенностям работы в условиях рыночной системы ведения хозяйства за счет использования новых методических подходов и средств компьютерной техники.
Ключевые слова: система финансового планирования, лесохозяйственные предприятия.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. На даний час
система фінансового планування діяльності лісогосподарських підприємств,
які виступають постійними лісокористувачами, вже не відповідає потребам користувачів та вимагає суттєвого вдосконалення. Адже, сьогодні у
процесі планування фінансових потоків підприємства слід орієнтуватися
не лише на власний досвід та директиви вищого керівного органу, а
прораховувати різні варіанти впливу основних факторів макро- та мікро
середовища. Застарілі методики, притаманні ще радянській системі планування, в ринкових умовах не можуть забезпечити коректність та обґрунтованість планових рішень. Виникає необхідність застосування нових методик
фінансового планування із застосуванням спеціалізованого програмного
забезпечення. Це особливо актуально з огляду на обмеженість бюджетного фінансування даної галузі та перенесення усього тягаря відповідальності за своєчасне виконання усього комплексу лісогосподарських робіт
на постійних лісокористувачів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вивченням проблем, пов’язаних із вдосконаленнями системи
фінансового планування діяльності лісогосподарських підприємств займалися ряд вітчизняних вчених: А. Бобко [1], О. Голуб, А. Дяченко [3],
Я. Коваль, Ю. Медведєв, Є. Мішенін [4], В. Паламарчук, І. Синякевич,
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Ю. Туниця, Г. Шевченко, А. Чупіс, Н. Шершун [5], І. Юхновський [2] та
багато інших. В той же час, в умовах ринкових відносин виникає необхідність перегляду ряду базових засад існуючої системи фінансового
планування діяльності державних лісогосподарських підприємств, щоб
адаптувати її до ринкових умов господарювання з широким використанням переваг комп’ютерної техніки.
Цілі статті. Ціль даної статті полягає в дослідженні існуючої системи фінансового планування діяльності державних лісогосподарських
підприємств на прикладі окремого забезпеченого лісовими ресурсами
регіону, яким є Волинська область, а також обґрунтуванні перспективних
напрямків її вдосконалення відповідно до галузевої специфіки.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Процес фінансового планування
діяльності на лісогосподарських підприємствах Волинської області стогодні мало чим відрізняється від «колишнього» планування в умовах
функціонування командно-адміністративної системи. Певні зміни відбулися лише в у формах подання планових документів та окремих показниках, які розраховуються відповідно до діючих стандартів бухгалтерського
та податкового обліку.
На даний час кожне лісогосподарське підприємство, що підпорядковане Волинському обласному Управлінню лісового та мисливського
господарства та Головному управлінню агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації складає фінансовий план на наступний
рік за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки, яка є
типовою для всіх державних підприємств. Звітування про виконання
фінансових планів проходить разом з представленням форм звітності
(місячних або квартальних) за результатами роботи у відповідному році.
У процесі планування поточної діяльності лісогосподарські підприємства орієнтуються на матеріали періодичних лісовпорядкувань та
державних лісових кадастрів, де повністю регламентуються обсяги лісокористування та лісовідновлення, а також інші заходи щодо розвитку
лісового господарства на території цих підприємств.
Тобто, лісогосподарські підприємства мають чітко визначену ресурсну базу, яка є основою для планування роботи переробних підрозділів. Крім того, у практичній плановій роботі працівники планових
служб лісогосподарських підприємств користуються галузевими положеннями, нормами та нормативами використання матеріальних та трудових ресурсів на виробництво продукції, які розроблені Українським
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державним проектно-вишукувальним інститутом на замовлення Державного комітету лісового господарства України, який забезпечує їх розповсюдження серед усіх підпорядкованих йому господарських ланок [6].
У господарській практиці окремі підприємства складають фінансові
плани як складові частини бізнес-планів діяльності усього підприємства,
окремого його підрозділу або впровадження нового виробництва. Ці документи призначені переважно для потенційних кредиторів та не відображають реального стану справ у фінансовій сфері підприємства.
Значним недоліком сучасної практики фінансового планування
еко-номічної діяльності лісогосподарських підприємств є те, що після
складання і затвердження планові документи не коригуються з урахуванням реального розвитку виробництва, а в результаті – швидко втрачають свою цінність, оскільки носять формальний характер і не можуть
розглядатися в повній мірі в якості складових частин перспективного
короткострокового та довгострокового плану розвитку підприємства.
Основні труднощі при розробці перспективних фінансових планів на
лісогосподарських підприємствах полягають у тому, що досить важко
представити всю суму взаємозалежних фінансових показників, що визначають напрями їх розвитку, у вигляді строго збалансованої системи показників.
З метою визначення рівня обґрунтованості та ступеня виконання
планових завдань у фінансовій сфері діяльності держлісгоспів проведемо
аналіз виконання зведеного фінансового плану їх діяльності за 2004-2006 р.р.
Аналіз зведених показників виконання плану фінансових результатів роботи лісогосподарських підприємств, підпорядкованих Управлінню
лісового та мисливського господарства (рис. 1) свідчить про те, що у
2004-2006 р.р. план за показником чистого прибутку не було виконано.
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Рис. 1. Аналіз виконання фінансового плану по основних фінансових показниках за 2004-2006 р. р.
Так, у 2004 р. при плані 1714,3 тис. грн. фактично отримали 965,7
тис. грн. чистого прибутку, тобто на 748,6 тис. грн., або майже у 2 рази
менше. У 2005 р. також фактична сума чистого прибутку (1011,7 тис.
грн.) була у 1,5 рази меншою від запланованої. У 2006 р., отримавши
730,1 тис. грн. прибутку, держлісгоспи не виконали план на 1063,1 тис.
грн. З метою підвищення ефективності планової роботи при формуванні
планових значень фінансових показників потрібно у наступних періодах
врахувати досвід минулих років та орієнтуватися на реалістичний або
песимістичний сценарії розвитку ситуації.
Порівняльний аналіз формування планових показників протягом
усього планового періоду свідчить про те, що з року в рік підприємства
суттєво перевищували планові завдання по доходній частині порівняно
з планом попереднього року, особливо у 2005 р. (на 44,6%). Але, з іншого
боку, відбувалось адекватне збільшення витратної частини. В результаті,
плановий показник чистого прибутку практично не змінювався.
Детальніший аналіз виконання плану за окремими статтями доходів
свідчить, що, як правило, всі доходні статті перевиконувалися, лише у
2006 р. не виконано план за статтею «інші операційні доходи», де
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відображаються доходи від реалізації валюти, отриманої за відвантажену на експорт продукцію. Значно перевиконано доходи за статтею
«інші доходи», де відображаються доходи від реалізації нематеріальних
активів. Найбільшою за розміром серед усіх статей витрат є стаття «собівартість реалізованої продукції». Відповідно, за цією статтею спостерігалися найбільші відхилення фактичних показників від планових, що
пояснюється понадплановим зростанням виробничої собівартості та
відпускних цін на продукцію підприємств.
Особливо це характерно для 2006 р., коли фактичні витрати за
цією статтею зросли порівняно з планом у 1,5 рази, а чиста виручка від
реалізації продукції – на 42,5%. Серед інших статей витрат лише у 2004 р.
досягнуто суттєве перевищення планових показників, тоді як у 2005 р.
фактичні адміністративні та витрати на збут були навіть меншими ніж
за планом, а у 2006 році це було характерним лише для витрат на збут.
Певні невідповідності планових та фактичних показників спостерігаються
щодо інших операційних, фінансових та інших витрат, що пояснюється
слабким зв’язком цих статей з статтями, що стосуються основної діяльності, а це суттєво ускладнює процес планування.
Але, все ж, можна відмітити, що з кожним роком система планування фінансових результатів на лісогосподарських підприємствах дозволяє отримати ґрунтовніші та точніші планові показники, про що свідчить
незначний рівень відхилення фактичних показників від планових у 2006 р.
Аналізуючи виконання фінансового плану за джерелами формування та надходження коштів за період 2004-2006 р.р. (табл. 1), слід
відмітити понадпланове залучення довгострокових кредитів банків та
додаткове залучення коштів від амортизаційних відрахувань. Крім того,
у 2004 р. додатково залучено 1569,4 тис. грн. короткострокових кредитів,
у 2005 р. – 493,6 тис. грн., а у 2006 р. – 630,1 тис. грн.
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Таблиця 1
Аналіз виконання плану надходження та використання коштів
держлісгоспів Волинської області за 2004-2006 р.р., млн. грн. *
2004 рік
2005 рік
2006 рік
Показники
абсолютне
абсолютне
абсолютне
план факт
план факт
план факт
відхилення
відхилення
відхилення
І. Джерела формування та
12,6 13,4
0,9
11,7 11,5
-0,2
20,0 13,3
-6,7
надходження коштів
ІІ. Приріст активів
4,6
14,9
10,3
5,8
11,1
5,3
5,8 11,6
5,8
підприємства
ІІІ. Повернення залучених
2,3
2,3
-0,1
1,7
1,7
0,0
1,8
3,4
1,6
коштів, усього
* За даними форми «Звіт про виконання фінансового плану державного підприємства» по Управлінню
лісового та мисливського господарства Волинської області за 2004-2006 р.р.
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Як негатив слід відзначити зменшення порівняно з планом цільового бюджетного фінансування протягом у сього періоду, особливо у
2006 р., коли при плані 12184 тис. грн. фактично було отримано лише
4487,3 тис. грн. (або майже у 3 рази менше) цільових надходжень, що
призвело до загального невиконання плану формування та надходження
коштів на 6701,2 тис. грн.
З іншого боку, якщо аналізувати використання коштів на приріст
активів, то слід відмітити щорічне перевиконання планових показників,
що свідчить про інтенсивний розвиток лісогосподарських підприємств.
Зокрема, у зв’язку із розширенням та оновленням виробничо-технічної
бази підприємств значні суми коштів вкладаються у капітальні інвестиції
(переважно на придбання основних засобів). Найбільше перевиконання
планових показників за цією статтею відбулося у 2004-2005 р.р. (відповідно у 3,8 рази та 1,7 рази).
Підвищення обсягів виробництва продукції вимагало залучення
додаткових матеріально-сировинних ресурсів та збільшення суми перехідних залишків готової продукції, що обумовило постійне значне перевиконання показника приросту оборотних активів протягом усього аналізованого періоду.
Як певне підтвердження покращення фінансового стану лісогосподарських підприємств можна розглядати перевищення у 2005-2006 р.р.
планових показників повернення коштів (переважно довгострокових
кредитів), особливо у 2006 р., коли при плані 1800 тис. грн. фактично
було повернуто 3393,9 тис. грн., тобто майже у 2 рази більше коштів.
Як показують результати проведеного аналізу, держлісгоспи, внаслідок понадпланового збільшення витрат у сфері неопераційної діяльності, не забезпечують виконання плану отримання чистого прибутку.
Але, незважаючи на невиконання плану залучення коштів у 2005-2006
р.р., підприємства знаходили можливість понадпланово фінансувати капітальні інвестиції та вкладати кошти у розширення виробничої діяльності.
Крім того, це не призводило до недовиконання плану повернення залучених коштів, а у 2006 р. досягнуто навіть суттєве його перевиконання.
Тобто, виходячи з викладеного, можна зробити висновок про те,
що протягом аналізованого періоду підприємства по багатьох показниках
не забезпечили коректність формування планів, особливо це стосується
кінцевих результатів економічної діяльності та цільових надходжень з
державного бюджету, що могло негативно позначитися на виконанні
запланованого обсягу робіт у сфері лісового господарства .
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Отже, існуюча система фінансового планування не відповідає
сучасним вимогам комплексності, не ґрунтується на єдиному методичному
забезпеченні, не дає можливості проведення сценарного аналізу та не
орієнтована на сучасні тенденції розвитку галузі на національної економіки в цілому. Вихід з даної ситуації пов’язується з необхідністю вдоюконалення системи фінансового планування у сфері лісового господарства
[7].
Це, в свою чергу, передбачає впровадження практики розробки
фінансової стратегії функціонування як окремого лісогосподарського
підприємства, так і їх об’єднання загалом. Ключове місце у цьому процесі
має відводитися формуванню фінансового плану роботи підприємства в
розрізі основних сфер діяльності, в межах якого повинен складатися план
фінансування всього комплексу лісогосподарських та лісозаготівельних
робіт відповідно до встановлених нормативів та лімітів, прогнозу реалізації
продукції з врахуванням завдання на виробництво нових видів продукції,
а також пропозиції щодо впровадження прогресивної техніки і технології,
що дасть можливість визначити потребу у фінансових, трудових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсах. До того ж, побудова
фінансово-економічної моделі функціонування як окремого лісгоспу,
так і об’єднання загалом дозволить проводити сценарний аналіз результатів роботи залежно від зміни значень параметрів, що визначають функціонування системи. А це дасть можливість оптимізації роботи всієї
системи відповідно до заданих стратегічних критеріїв оцінки. З метою
визначення ключових бізнес-процесів пропонується застосовувати методологію процесного підходу.
При проведенні оцінки результатів роботи підприємств та визначення стратегічних цілей доцільно використовувати широко розповсюджену
за кордоном методику BSC (збалансована система показників), виділивши
групу показників оцінки ефективності фінансової діяльності відповідно
до галузевої специфіки лісогосподарських підприємств. Значний позитивний ефект слід очікувати і від впровадження у практику роботи лісогосподарських підприємств технології бюджетування, що дозволить створити єдиний механізм управління фінансовими потоками за центрами
відповідальності та окремими бізнес-процесами, забезпечивши обґрунтованість фінансових рішень [6].
Реалізація викладених пропозицій повинна проходити поетапно,
щоб на завершальному етапі пов’язати усі методичні підходи в єдину
систему фінансового планування, яка має бути спрямована на виконання
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тактичних та стратегічних фінансових планів діяльності постійних
лісокористувачів. На регіональному рівні координатором цих процесів
повинне стати Управління лісового та мисливського господарства, яке
має відповідні важелі впливу на окремих лісокористувачів.
Висновки. Недосконалість системи фінансового планування негативно впливає на результати функціонування лісогосподарських підприємств Волинської області. Фінансові плани, які складають постійні
лісокористувачі, сьогодні носять формальний характер та не враховують
багатьох зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають розвиток
підприємств даної галузі. Ще однією проблемою є неадаптованість
методології фінансового планування до ринкової системи господарювання
та галузевої специфіки діяльності лісогосподарських підприємств.
Як показали результати аналізу, лісогосподарські підприємства у
своїй практичній діяльності не використовують методичні підходи фінансового планування, що зарекомендували себе у зарубіжній практиці. Вони
не проводять розробку бюджетів та розширених фінансових планів своєї
роботи навіть на період чіткої визначеності ресурсної бази, хоча в умовах
недостатнього бюджетного фінансування сфери лісового господарства
актуальним є питання забезпечення раціонального управління власними
фінансовими ресурсами та пошуку додаткових джерел їх залучення.
Вихід із складної ситуації вбачається у кардинальній зміні базових
принципів організації системи фінансового планування діяльності лісогосподарських підприємств в напрямку активного впровадження у їх
господарську практику технології бюджетування, яка здатна забезпечити
прозорість та обґрунтованість управлінських рішень у фінансовій сфері.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Рівень розвитку
банківського сектору будь-якої країни відображає ступінь розвитку економіки,
фінансового ринку, рівень монетизації національної економіки, системи
оподаткування й нормативно-правого регулювання.
Банківська система будь-якої країни віддзеркалює її соціальноекономічний уклад, механізми товарно-грошових відносин, соціальнополітичний розвиток. За станом банківської системи можна робити
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висновки про рівень економічного та політичного розвитку самої країни [18,
с. 44].
На сучасному етапі розвитку економіки України важлива роль
відводиться банківській системі. І тому існує нагальна потреба у проведені
політики, спрямованої на створення сприятливих умов для стабільного
та ефективного її функціонування.
Банківська система в Україні формувалася стихійно, в складних,
суперечливих політико-економічних умовах, пов’язаних з одночасним
будівництвом ринкової економіки і нової політичної системи. Значний
негативний вплив на неї мала глибока соціально-економічна криза, що
супроводжувалася гіперінфляцією і падінням виробництва, тінізацією і
криміналізацією економіки, масовим безробіттям та зубожінням населення.
Як зазначають автори проекту Фінансової безпеки України [24], формування банківської системи України відбувалося на базі «спадщини»
колишніх радянських банків та методологічного забезпечення, запозиченого
в розвинутих країнах.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання теорії та практики функціонування банківської
системи досліджували як зарубіжні (О. Лаврушин [5], Г. Фетисов [22],
Ю. Вешкин [6], Г. Авагян [6]), так і вітчизняні вчені (М. Савлук [8; 12],
О. Дзюблюк [13], Б. Луців [10], В. Матвієнко [18], В. Міщенко [3; 19],
А. Мороз [1], Р. Тиркало [2], В. Стельмах [19], А. Голуб [9], Л. Семенюк [9],
Т. Смовженко [9], Б. Івасів [11], Л. Стрельбицька [20], М. Стрельбицький
[20]).
Цілі статті. Метою даного дослідження є вивчення суті поняття
«банківська система» та розгляд різних підходів до його визначення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Відомий український фінансист,
організатор банківської системи України Вадим Гетьман зазначав: «…
банківська система є головним елементом організації економіки» [7].
На сьогодні в економічній літературі відсутнє єдине визначення
поняття «банківська система». Воно не є сталим та єдиним і вживається
в основному у випадках, коли вивчаються проблеми функціонування чи
розвитку, що властиві діяльності усієї сукупності банків країни.
Розглянемо детальніше підходи до визначення даного поняття.
У міжнародній практиці найбільш поширеним є таке визначення:
банківська система – це сукупність банківських і небанківських фінансових
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установ, що виконують окремі банківські операції. Але це трактування
не повністю розкриває суть та значення банківської системи.
Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» [15]
«банківська система – це історично сформована і законодавчо закріплена
організація банківської справи, що пройшла тривалий історичний шлях
становлення як у теорії, так і на практиці».
Загалом напрями досліджень сутності поняття «банківська система»
можна умовно поділити на дві групи [13, с. 79-80]:
- з одного боку, це загальніші дефініції, що характеризують
банківську систему як поєднання чинних у країні банків;
- з другого боку – це підміна понять, коли банківська система
ототожнюється з системою комерційних банків і спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів – кредитною системою.
Погодитись з цими двома напрямками важко.
До першої групи досліджень можна віднести трактування таких
науковців як Б. Райзберга, В. Гарбузова, Б. Луціва, А. Загороднього,
О. Сліпушка, Г. Вознюка, Т. Смовженка, М. Стрельбицького, Л. Стрельбицької, В. Стельмаха та Б. Івасіва.
Б. Райзберг визначає банківську систему як «сукупність банків і
банківських установ, які виконують належні їм функції» [17, с. 300], а
В. Гарбузов у фінансово-кредитному словнику пише так: «Банківська
система – сукупність різних видів банків і банківських інститутів у їх взаємозв’язку, що наявна в тій чи іншій країні у певний історичний період»
[23, с. 103].
Луців Б. Л. подає таке трактування: «Банківська система – це організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в
тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період» [10, с. 154].
У словнику банківських термінів Загородній А., Сліпушко О.,
Вознюк Г., Смовженко Т. зазначають, що «банківська система України
– це сукупність банківських установ, що функціонують на території
України. Основними функціями банківських установ є кредитування
суб’єктів господарської діяльності та громадян через залучення коштів
підприємств, установ, організацій, населення й інших кредитних ресурсів,
касове та розрахункове обслуговування економіки держави, валютні і
інші банківські операції. Банки є юридичними особами, економічно самостійними та повністю незалежними від виконавчих і розпорядчих органів
державної влади у вирішенні питань, пов’язаних із їх оперативною
діяльністю» [14, с. 71].
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Дані трактування в загальному розкривають суть банківської системи,
але не вказують з якою метою створена ця сукупність банків і на що
повинна бути спрямована.
Стрельбицький М. П. та Стрельбицька Л. М. подають два трактування
даного поняття: це «сукупність різних видів банків і банківських інститутів в їх взаємозв’язку, що існують в тій чи іншій країні в певний історичний період. Ця система є внутрішньо організованою, взаємо-пов’язаною, має загальну мету і завдання» та «сукупність банків, що виконують
відповідні функції» [20, с.75-76]. Якщо з першим трактуванням, що за суттю
подібне до трактування Б. Луціва, ми можемо погодитись, то з першим
– ні, оскільки в ньому не розкрита повністю суть банківської системи.
За Стельмахом В. С. «Банківська система – це складний комплекс,
який функціонує і розвивається відповідно до цілого ряду законодавчих
і нормативних документів...» [19]. На нашу думку, у цьому трактуванні
слово «комплекс» занадто широке і варто вказати, що саме воно в себе
включає.
Івасів Б. С. банківську систему трактує як просту сукупність банків,
що функціонують в економіці країни [11, с. 290]. Згідно такого визначення
банківська система являє собою механічне об’єднання банків без окреслених заздалегідь цілей та завдань. При цьому вона не має своїх специфічних рис і не виконує самостійних функцій на грошовому ринку. З
цим погодитись важко, оскільки банківська система має свої специфічні
риси та виконує свої функції в національному господарстві країни.
Банківська система – це не лише просте поєднання банків, а сукупність
об’єднаних банків, побудована виробленою концепцією.
Що ж до другої групи досліджень, то певна частина авторів
(Лаврушин О., Мороз А., Міщенко В., Бабичев М., Бабичева Ю., Трихін О.,
Вешкин Ю., Авагян Г., Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т.), ототожнюючи банківську систему з кредитною, включає до неї спеціалізовані
кредитно-фінансові інститути, які за економічною суттю та за визначенням належать до небанківських фінансових інститутів (товариства
взаємного кредиту, фонди спеціального призначення, ломбарди тощо)
[10, с. 12].
«Банківська система, – пише рос. науковець Лаврушин О. І., – це
сукупність банків та спеціальних фінансових інститутів та інших установ,
які утворюють банківську інфраструктуру і функціонують в рамках
загальних і специфічних законів юридичних норм суспільства» [5, с. 18-19].
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Такі науковці як Голуб А. Г., Семенюк Л. П., Смовженко Т. С.
подають два трактування поняттю «банківська система». Згідно першого
визначення «… – це основна ланка кредитної системи, яка концентрує
основну масу кредитних і фінансових операцій» [9, с. 72], а у другому
трактуванні «… – це сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих банків,
що існує в тій чи іншій країні в певний історичний період» [9, с. 72].
«Банківська система, – стверджують російські вчені М. Бабичев,
Ю. Бабичева, О. Трохін, – ключова ланка кредитної системи, яка концентрує
основну масу кредитних і фінансових операцій» [4, с. 4-7].
Морозом А. М. подається таке визначення поняття «банківська
система»: «... – це сукупність різноманітних видів банків та банківських
установ у їх взаємозв’язку, існуюча в тій чи іншій країні в певний
історичний період; складова частина кредитної системи» [1, с. 21].
Такого ж трактування притримується і Міщенко В. І.: «… сукупність
різноманітних видів банків та банківських інститутів у їх взаємозв’язку,
які діють в тій чи іншій країні в певний історичний період; складова кредитної системи, яка виникає не внаслідок механічного поєднання окремих
банків, а базується на заздалегідь виробленій концепції, в межах якої відводиться певне місце кожному виду банку і кожному окремому банку»
[3, с. 16].
«Під банківською системою, – зазначають автори Ю. Вешкин та
Г. Авагян, – розуміється сукупність учасників грошово-кредитного
ринку – комерційних і спеціалізованих банків, небанківських кредитних
установ, що виконують депозитні, позикові і розрахункові операції і
діють в рамках загального грошового механізму» [6, с. 9].
Таким чином, вищезгадані вчені вважають банківську систему
елементом кредитної. На нашу думку, це неправомірно, оскільки перша
є частиною другої; вони тісно пов’язані і ототожнювати їх не можна.
Варто зупинитись і на інших трактуваннях поняття «банківська
система».
Так, Савлук М. І. зазначає, що «банківська система має своє особливе призначення, свої специфічні риси і функції в економіці, які не
просто повторюють призначення і функції окремих банків» [12, с. 454].
На його погляд банківська система – це «законодавчо визначена, чітко
структурована сукупність фінансових посередників грошового ринку,
які займаються банківською діяльністю» [8, с. 91]. На нашу думку, це
визначення є занадто широким. Тут слід зазначити з якою метою створена
дана система і що розуміється під словосполученням «банківська діяльність».
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Дзюблюк О.В. визначає банківську систему як сукупність усіх
банків країни, які взаємодіють між собою, підпорядковуючись установленим
нормам і правилам ведення банківської справи, з метою забезпечення
можливості ефективного грошово-кредитного регулювання економіки,
кредитно-розрахункового обслуговування господарського обороту, а
також стабільної діяльності банківських установ [13, с. 82]. Ми вважаємо,
що тут варто вказати на функції, які повинні виконувати дані банки.
Тиркало Р.І. пише, що «банківська система – це економічна структура, яка становить один із типів фінансових посередників у системі
ринкової інфраструктури загалом» [2, с. 9-10]. Однак автор не уточнює,
які саме елементи входять до даної економічної структури і не вказує на
їх призначення.
Неточність у трактуванні поняття «банківська система» присутня і
з боку фінансового права, де банківська система визначається як «внутрішньоорганізована, взаємопов’язана, об’єднана загальною метою
сукупність банківських та фінансово-кредитних установ, що утворені і
діють на основі Конституції та законів України» (А. Селіванов); «сукупність
банків різних видів і банківських інститутів, за допомогою яких відбувається
акумулювання коштів та надання клієнтам різноманітних послуг із
прийманням вкладів та надання кредитів» (О. Мороз); «розгалужена
сукупність банків, банківських інститутів, фінансово-кредитних установ,
що діють у межах єдиного фінансово-кредитного механізму на чолі з
центральним банком і йому підпорядковуються» (О. Костюченко) [16,
с. 26]. Таким чином, автори відносять до банківської системи практично
весь фінансовий ринок країни. А це є неприпустимим.
Російський вчений Фетисов Г. Г. подає таке трактування: «... у
вузькому розумінні банківська система – сукупність організацій, які
виконують банківські операції, а в широкому – сукупність організацій,
які виконують банківські операції, і організацій, які створюють інфраструктуру цієї діяльності і забезпечують основну функцію системи»
[22, с. 2]. Але не в одному з трактувань не зазначено, з якою метою
згруповані банки і виконання яких саме функцій вони забезпечують.
Тосунян Г. А. та Викулін А. Ю., притримуючись широкого трактування банківської системи, також вважають, що «в склад нижнього рівня
кредитно-банківської системи входить і ряд елементів банківської інфраструктури» [21]. Однак, на нашу думку, необґрунтованим є внесення у склад
банківської системи банківського законодавства і банківського ринку.
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Отже, зі всіх наведених визначень, на нашу думку, загальним
визначенням банківської системи слід вважати уявлення про банківську
систему як про сукупність банківських установ. Специфіка деяких визначень має розширене трактування даного поняття за рахунок внесення пов’язаних з нею додаткових елементів (які не приймають прямої, безпосередньої участі в створенні властивостей системи, або на основі включення елементів, що виконують окремі банківські операції (небанківські
кредитні організації), або в підкресленні спеціалізації комерційних банків.
Узагальнюючи вищенаведені визначення, зробимо спробу визначити
спрямованість та особливості трактувань поняття «банківська система»
(табл. 1).
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Таблиця 1
Особливості трактувань поняття «банківська система»
Недоліки у
Автори
Визначальні характеристики
Неточності у трактуванні
трактуванні
1
2
3
4
сукупність банків і банківських установ,
не просте поєднання банків,
Б. Райзберг
просте поєднання
які виконують належні їм функції
а система об’єднаних банків,
чинних у країні
що будується згідно заздасукупність різних видів банків і
банків
В. Гарбузов
легідь виробленій концепції
банківських інститутів у їх взаємозв’язку
організаційна сукупність різних видів
банків у їх взаємозв’язку, що існує в тій
Б. Луців
чи іншій країні у визначений історичний
не вказано, з якою метою
період
створена ця сукупність
банків і на що повинна
сукупність різних видів банків і банківсьбути спрямована
ких інститутів в їх взаємозв’язку, що
існують в тій чи іншій країні в певний
Л. Стрельбицька,
історичний період
М. Стрельбицький
просте поєднання
сукупність банків, що виконують
не повністю розкрито суть
чинних у країні
відповідні функції
банківської системи
банків
складний комплекс, що функціонує і
не уточнено, що саме
В. Стельмах
розвивається відповідно до цілого ряду складний комплекс включає в себе слово
законодавчих і нормативних документів
«комплекс»
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1
Б. Івасів

О. Лаврушин

А. Голуб,
Л. Семенюк,
Т. Смовженко
А. Мороз
В. Міщенко
М. Бабичев,
Ю. Бабичева,
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3
4
не має своїх специфічних рис і не
механічне об’єднання
проста сукупність банків, що
виконує самостій- банків без окреслених
функціонують в економіці країни
них функцій на
заздалегідь цілей
грошовому ринку
включення до неї спеціалізованих кредитно-фінансових
сукупність банків та спеціалізованих
інститутів, які за економічною
кредитно-фінансових інститутів та інших
суттю та за визначенням
установ
належать до небаківських
фінансових інститутів
основна ланка кредитної системи;
ототожнення з
сукупність взаємопов’язаних та
кредитною
взаємодіючих банків
системою
сукупність різноманітних видів банків та
банківських установ у їх взаємозв’язку,
існуюча в тій чи іншій країні в певний
історичний період; складова частина
кредитної системи
ключова ланка кредитної системи, що
концентрує основну масу кредитних і
2
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О. Трохин
1
Ю. Вешкин,
Г. Авагян
Г. Фетисов

Г. Тосунян,
А. Викулін

Р. Тиркало
А. Селіванов,
О. Мороз,
О. Костюченко
А. Загородній,
О. Сліпушко,
Г. Вознюк,

фінансових операцій
2
сукупність учасників грошово-кредитного
ринку
сукупність організацій, що виконують
банківські операції

3

сукупність організацій, що виконують
банківські операції, і організацій, що
створюють інфраструктуру цієї діяльності і
забезпечують основну функцію системи
економічна структура, що становить один
із типів фінансових посередників у
системі ринкової інфраструктури загалом
внутрішньоорганізована, взаємопов’язана, ототожнення з
об’єднана загальною метою сукупність кредитною
банківських та фінансово-кредитних установ системою
сукупність банківських установ, що
функціонують на території України
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-

Продовж. табл. 1
4
внесено небанківські
кредитні організації
не зазначено, з якою метою
згруповані банки і виконання яких саме функцій
вони забезпечують
внесення в склад
банківської системи
банківське законодавство і
банківський ринок
не уточнено, які саме
елементи входять до даної
економічної структури; не
вказано їх призначення
віднесено до банківської
системи практично весь
фінансовий ринок країни
-

Т. Смовженко
1
М. Савлук

О. Дзюблюк

2
законодавчо визначена, чітко
структурована сукупність фінансових
посередників грошового ринку, що
займаються банківською діяльністю
сукупність усіх банків країни, що взаємодіють між собою, підпорядковуючись
установленим нормам і правилам ведення
банківської справи
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3

Продовж. табл. 1
4
не зазначено, з якою метою
створена дана система і що
розуміється під поняттям
«банківська діяльність»
не вказано, які саме
функції повинні
виконувати дані банки

Висновки. Таким чином, дослідивши трактування поняття «банківська
система» з погляду вітчизняних та зарубіжних вчених, можемо визначити,
що банківська система – це сукупність банківських установ, різних за
організаційно-правовою формою та спеціалізацією, що взаємодіють між
собою, виконують депозитні, позикові і розрахункові операції, діють в
рамках загального грошового механізму, підпорядковуються установленим
законам з метою власної стабільної діяльності та ефективного грошовокредитного регулювання економіки країни.
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В статье рассматриваются основные аспекты использования платежных систем в
сети Интернет. На основе мирового опыта выделены модели Интернет-банкингу и Интернет-трейдингу. Определены риски платежных систем и предложено пути их снижения.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Наше сьогодення
характеризується великим кроком уперед у галузі інформаційних тех.нологій. Чільне місце у ній займає так звана «всесвітня павутина» – комп’ютерна мережа Інтернет. Вона є своєрідним міждержавним інформаційним середовищем. Ця сфера привертає пильну увагу керівників провідних держав і міжнародних організацій, широких бізнесових кіл суспільства, які сприймають нову економіку не лише як сучасну модель
ведення бізнесу, а й як стратегічну складову економіки майбутнього.
Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженням різноманітних аспектів банківських електронних послуг, платіжних систем та їх ризиками присвячені праці вітчизняних: Б. Адамика, М. Гуцалюка, Н. Єрьоміної, М. Макарової, В. Ющенка,
Г. Юрчука та зарубіжних науковців: С. Афоніної, І. Балабанова, Ю. Коробова, М. Грачової, О. Рудакової, Б. Дж.Саммерса, Ю. Пінгітцера та ін.
Проте, особливої уваги заслуговують питання всезростаючої ролі та
впливу сучасності на використання платіжних систем в мережі Інтернет, що зумовило мету цієї публікації.
Цілі статті. Метою статті є дослідження та узагальнення основних
аспектів використання платіжних систем в мережі Інтернет на сучасному етапі.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Інтенсивне запровадження в
банківській системі України сучасних засобів телекомунікацій розпочалося
з моменту створення та впровадження СЕП НБУ. Одним з основних
засобів СЕП є електронна пошта, що являє собою програмно-технічну
та адміністративно-технологічну систему, яка забезпечує обмін повідомленнями між абонентами мережі. Електронна пошта для передачі повідомлень використовує телефонні мережі зв’язку і має таку ж швидкість
доступу, як і телефон. Перевагами електронної пошти є:
- для здійснення зв’язку не потрібно одночасної присутності обох
абонентів на різних кінцях телефонної мережі;
- електронна пошта залишає письмову копію послання, яке може
бути збережене чи передане іншим абонентам.
Електронна пошта охоплює близько 2 300 вузлів і має більш як
20 тис. кінцевих користувачів по всій Україні. Доставка кореспонденції
займає від 5 до 20 хвилин [1, с. 47].
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Одними з перших почали використовувати можливості мережі
Інтернет для надання послуг своїм клієнтам саме комерційні банки. Сучасні Інтернет-технології дозволяють їм значну частину своїх послуг
перевести на новий рівень, залучаючи нових клієнті, одночасно знижуючи
витрати на їх обслуговування. Можливість користуватися послугами
банку через Інтернет називають Інтернет-банкінгом. Це поняття включає
у себе, усі можливі види послуг, які може отримати банківський клієнт від
свого банку за допомогою Інтернету. Незалежно від місця розташування,
за допомогою комп’ютера і мережі Інтернет можна зайти на веб-сайт
свого банку, отримати доступ до свого рахунку і виконати необхідні
операції – перевірити залишок коштів на рахунку, операції по рахунку,
переказати кошти з рахунку. Для цього в банку отримують відповідний
ключ – електронний сертифікат, необхідні паролі тощо. Розрізняють два
типи систем Інтернет-банкінгу:
- системи надання банківських послуг через Інтернет організаціям
та приватним особам;
- системи розрахунків між банками через Інтернет (віртуальні інкасатори) [1, с. 40].
Значною перевагою Інтернет-банкінгу є можливість використання стандартних інтернетівських програм, а саме, – не потрібно купувати
та встановлювати додаткове програмне забезпечення. Достатньо отримати
в банку ім’я з паролем для входу в систему і дискету з ключем для електронного підпису своїх розпоряджень. Для банків Інтернет є вигідним з
точки зору зниження витрат на обробку трансакцій. Про перспективність Інтернет-банкінгу свідчить кількість користувачів таких послуг (рис.1).
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Рис. 1. Динаміка введених в дію терміналів НСМЕП, шт.
Системи Інтернет-банкінгу є основою систем дистанційної робо241

ти на ринку цінних паперів і страхування, тому що вони забезпечують
проведення розрахунків і контроль над ними з боку всіх учасників фінансових взаємин, а також можуть використовуватися в системах розрахунків клієнтів з електронним магазином.
На сучасному етапі виділяють декілька моделей Інтернет-банкінгу:
- Інтернет-підрозділ традиційного банку;
- Інтернет-банк, заснований у вигляді самостійної юридичної особи
(як правило, звичайним банком) зі своєю торговою маркою;
- віртуальний банк (заснований небанківською компанією);
- агрегатор електронного фінансового супермаркету – банк, що
здійснює веб-продажі як своїх, так і запропонованих іншими інститутами,
послуг [1, с. 40].
Найбільш поширеними у світі є перші дві моделі.
На жаль, в Україні нормальному розвитку Інтернет-банкінгу заважає
відсутність нормативних документів НБУ, які б регламентували виконання активних операцій через мережу. У більшості випадків операції
банків у цій сфері обмежуються наданням інформації про стан рахунку
клієнта. Проте комерційні банки активно розвивають даний напрям послуг,
розширюючи можливості своїх клієнтів (як фізичних, так і юридичних
осіб) отримувати банківські послуги та здійснювати операції за допомогою
мережі Інтернет.
Послуги Інтернет-банкінгу в Україні поки що не мають достатнього розповсюдження. З-понад 155 українських банків лише близько
десяти насправді можуть їх запропонувати. Це пов’язано з проблемами
технічної реалізації подібних проектів і насамперед зі складністю та
високою вартістю захисту інформації, що передається. Проблема збереження банківської таємниці є особливо актуальною в такому відкритому
середовищі, як «всесвітня мережа». Серед банків, що надають послуги
Інтернет-банкінгу на території України, – АППБ «Аваль», банк «АЖІО»,
«Вабанк», «Кредитпромбанк», банк «Надра», «Правекс-банк», «Приватбанк»,
банк «Фінанси і Кредит» та деякі інші [1, с. 41].
Одним з найефективніших способів залучення на сучасний фондовий ринок інвесторів, що мають невеликі кошти (тарифи на послуги
он-лайн брокерів нижчі плати за участь у традиційних системах віддаленого торговельного доступу, де використовується спеціальне устаткування та канали зв’язку) є Інтернет-трейдинг. Інтернет-трейдинг – це
діяльність з управління інвестиціями через Інтернет. Розрізняють два
типи Інтернет-трейдингу:
- діяльність, що передбачає роботу з цінними паперами на різноманітних фінансових біржах;
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- діяльність, що передбачає он-лайн торгівлю на міжнародному
валютному ринку FOREX.
Для того, щоб займатися інтернет-трейдингом, інвестор повинен
укласти угоду з компанією – інтернет-брокером і відкрити в ній інвестиційний рахунок. Інтернет-брокер – це фінансова установа, що має усі
необхідні ліцензії на подібну діяльність. Брокер є номінальним утримувачем цінних паперів клієнта, відкриває йому доступ до торгових систем,
і виконує розпорядження клієнта по операціях з інвестиційним рахунком
(щодо купівлі/продажу цінних паперів або валюти). Послуга, що надається
інвестиційним посередником і дозволяє клієнту здійснювати купівлюпродаж цінних паперів або валюти в реальному часі через мережу Інтернет
носить назву Інтернет-брокерідж. Він передбачає: безпосередню можливість
купівлі-продажу фінансових активів; створення інвестиційного портфеля
інвестора; надання клієнту фінансової інформації, яка часто оновлюється
(курси валют, котировки цінних паперів); надання клієнту аналітичних
статей, графічної інформації, допомоги професіоналів; можливість участі
клієнта у взаємних фондах та ін.
Існує два основних способи надання брокерських послуг через
Інтернет: Інтернет-брокерідж зі сайту компанії – клієнт купує-продає
цінні папери, складає свій інвестиційний портфель безпосередньо на сайті
компанії-посередника. Управління інвестиційним портфелем ведеться
через заповнення стандартних Веб-форм, причому здійснювати управління
активами інвестор може з будь-якого терміналу, підключеного до мережі
Інтернет. При цьому обов’язковим є наявність у кожного інвестора
свого логіну і пароля для входу в систему управління своїм портфелем,
існування інтерфейсу, існування розділу сайту, пов’язаного з новинами
про фінансові ринки, падання котировок цінних паперів та ін.; інтернетброкерідж з використанням клієнтського програмного забезпечення –
клієнт встановлює на своєму комп’ютері спеціальне програмне забезпечення і за допомогою нього одержує інформацію та здійснює трансакції
на фінансових ринках. Цей спосіб найбільш ефективний для користувача,
оскільки він може настроїти інтерфейс під себе, одержувати лише потрібну
йому інформацію. Такий спосіб, як правило, обирають професійні інвестори.
Для отримання послуг інтернет-брокеріджу клієнт повинен відкрити в
банку рахунок і оформити такі документи: договір на комплексне обслуговування операцій з цінними паперами; договір на інформаційне обслуговування. Мінімальний розмір інвестицій у більшості випадків становить
10000 $ [4, с. 55].
Як приклад української системи інтернет-брокеріджу, в якій використовується спеціальне клієнтське програмне забезпечення, можна
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назвати систему компанії Forex Service. Клієнту надається програма
MetaQuotes, призначена для проведення технічного аналізу в реальному
режимі часу та здійснення угод при торгівлі на ринку Forex. її основними
компонентами є технічний аналіз, котирування, новини, торговельний
термінал, інтегрований Веб-броузер [1].
Основні параметри, за якими розрізняються компанії, що надають
послуги інтернет-брокеріджу та трейдингу, такі: наявність інтернетброкерської системи; розмір мінімального портфеля; доступ до різноманітних фінансових бірж; швидкість роботи системи; наявність плати за
підключення; абонентська плата; плата за котировки; наявність і вартість
маржинального кредитування; тарифи на брокерське обслуговування
(0,05-0,3% від суми).
В Україні досить мало банків займаються такою діяльністю. Жоден
банк не займається інтернет-трейдингом повністю електронним способом,
оскільки відсутні засоби, щоб дозволили поповнити свій інвестиційний
рахунок з кредитної картки, знаходячись у режимі он-лайн. Багато банків
надають інформаційні послуги у режимі он-лайн, але не приймають
замовлення до виконання.
Взагалі, система інтернет-платежів зручна в користуванні і відзначається простою процедурою проведення операцій, дозволяє економити
час при здійсненні платежів у мережі Інтернет. Для того, щоб мати змогу
здійснювати сплату за послуги (товари) в інтернет-магазинах або на
сайтах, підключених до системи Інтерплат, потрібно мати:
- персональний комп’ютер, підключений до мережі Інтернет;
- платіжну картку НСМЕП;
- зчитувач смарт-карток, під’єднаний до комп’ютера;
- встановлену та настроєну клієнтську частину Інтернет-терміналу
– спеціальне програмне забезпечення, яке надає доступний інтерфейс
користувача при виконанні платежів, «спілкується» з платіжною карткою
та забезпечує захист інформації, що передається в систему під час виконання
платежу.
Робота в системі Інтерплат дозволяє банкам знизити собівартість
масових операцій, витрати на інкасацію, вакансію касира та операціоніста,
розширити час обслуговування клієнтів, підвищити привабливість банку
для клієнтів. Безпека та надійність системи Інтерплат гарантується застосуванням криптографічних методів захисту інформації. Розрахунки в
системі Інтерплат виконуються через Національний банк України, що
гарантує проведення взаєморозрахунків своєчасно та у повному обсязі
[3, с. 101-102].
Як і будь-який вид діяльності, платіжні системи наражаються на
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ризики, які можна класифікувати як фінансові та нефінансові. До
фінансових, на нашу думку слід віднести системний, кредитний, ризик
ліквідності. До нефінансових – операційний, політичний ризики.
Системний ризик – це ризик того, що неспроможність одного з
учасників системи переказів платежів або фінансових ринків виконати
свої зобов’язання унеможливлює і для інших учасників виконання їхніх
зобов’язань з настанням терміну платежу в таких масштабах, що під
загрозою колапсу опиниться вся фінансова система [2, с. 77]. Кредитний ризик – це ризик настання несприятливої ситуації на стадії платежу.
Ризик ліквідності – це ризик невиконання платіжних зобов’язань.
Операційний ризик – це недоотримання прибутку через недосконалість інформаційних технологій та процесів обробки інформації. Політичний ризик – це ймовірність отримання збитків в результаті зміни політичної ситуації в країні.
Для забезпечення належного функціонування платіжних систем в
мережі Інтернет необхідно розробляти та втілювати заходи щодо зменшення впливу кожного зі згаданих видів ризиків.
Висновки. Отже, стрімкий розвиток сучасного фінансового ринку
вимагає внесення коректив у практику платіжних систем Інтернет. Підсумовуючи вищесказане, вважаємо доцільним політику в галузі платіжних
систем проводити за двома напрямами:
- зниження фінансового (системного, кредитного, ліквідності) та
нефінансового (операційний, політичний) ризиків;
- підвищення ефективності функціонування платіжних систем.
Аналізувати стан та перспективи розвитку платіжних систем Інтернет
необхідно як з позицій користувачів, так і з позицій постачальників платіжних послуг.
1. Адамик Б. П. Банківські електронні послуги. – Тернопіль:Карт-бланш, 2005. – 94с.
2. Башнянин Г. І., Вовчак О. Д. Страхарчук В. П., Страхарчук А. Я. Управління ризиками
платіжних систем у перехідній економіці. – Львів: Новий світ, 2006. – 224с.
3. Пиріг С. О. Платіжні системи: Навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240с.
4. Юрчук Г. Мережа Інтернет – сучасний канал і середовище надання фінансових послуг
// Вісник НБУ. – 2002. – № 7. – С. 52-58.
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РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ:
КНЯЖИЙ ПЕРІОД-90-І РОКИ ХХ СТ.
У роботі досліджено особливості розвитку фінансової діяльності суб’єктів підприємництва в Україні від княжої доби до 90-х років ХХ ст. за такими критеріями: організаційно-правова форма підприємництва, власний капітал підприємства, позичковий капітал суб’єктів підприємницької діяльності, зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів підприємництва. Відповідно до них виділено етапи розвитку фінансової діяльності суб’єктів
господарювання в Україні.
Ключові слова: розвиток, фінансова діяльність, власний капітал, позичковий капітал,
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СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ:
КНЯЖЕСКИЙ ПЕРИОД-90-Е ГОДЫ ХХ СТ.
В работе исследовано особенности развития финансовой деятельности субъектов
предпринимательства в Украине от княжеских суток до 90-х годов ХХ ст. за такими критериями: организационно-правовая форма предпринимательства, собственный капитал предприятия, заимообразный капитал субъектов предпринимательской деятельности, внешнеэкономическая деятельность субъектов предпринимательства. В соответствии с ними выделены этапы развития финансовой деятельности субъектов ведения хозяйства в Украине.
Ключевые слова: развитие, финансовая деятельность, собственный капитал, заимообразный капитал, организационно-правовые формы, внешнеэкономическая деятельность.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Становлення та
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розвиток ринкових відносин в Україні забезпечили економічний поступ
суспільства. У цей період сформувалися нові наукові парадигми, набули
подальшого розвитку апріорні положення, відбулося переосмислення
догматичних положень, які були притаманні науковим колам у період
адміністративної та транзитивної економіки. Процеси глобалізації світогосподарських зв’язків забезпечили уніфікацію та стандартизацію обліку
операцій і видів діяльності до міжнародних стандартів. В цих умовах
фінансова діяльність суб’єктів підприємництва набула особливої актуальності.
Її зародження в Україні сягає корінням княжого періоду. Проте як
науковий термін «фінансову діяльність» визначили значно пізніше. Для
цілісного розуміння процесів формування і використання власного та
позичкового капіталу необхідне ґрунтовне дослідження історичних
процесів становлення цих елементів фінансової діяльності з економічної
сторони.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вирішенню проблем формування і використання власного
та позичкового капіталу присвячена низка праць вчених і практиків:
Ю. Брігхема [1, 2], Дж. В. Хорна [3], С. Росса [4], Ж. Перарa [5], С. Я. Боринця,
В. М. Федосова, В. М. Суторміна, Н. С. Рязанова, Р. А. Слав’юка [6],
О. О.Терещенка [7]. Історичні аспекти розвитку фінансової діяльності
описані у працях Б. Д. Лановика, З. М. Матисякевича, Р. М. Матейко [8],
C. М. Злупко [9] тощо. Проте в їхніх працях розкривається загальний
розвиток господарства України, дається характеристика економічного
зростання, досліджуються фінанси, розвиток кредитних відносин, банківська
система, роль державних органів в економічному розвитку.
Цілі статті. Метою дослідження було систематизація наявної
інформації щодо генезису складових елементів фінансової діяльності
суб’єктів підприємництва в Україні. На цій основі можна з еволюційної
точки зору дослідити процес становлення власного та позичкового капіталу,
розвиток організаційно-правових форм господарювання. Дослідження
розвитку фінансової діяльності суб’єктів підприємництва в Україні в
економіко-історичному аспекті доцільно проводити за такими критеріями:
організаційно-правова форма підприємництва, власний капітал підприємства,
позичковий капітал суб’єктів підприємницької діяльності, зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів підприємництва.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На основі цих критеріїв можна
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прослідкувати тенденції розвитку фінансової діяльності та зробити
науково обґрунтовані висновки щодо цього.
Організаційно-правові форми підприємницької діяльності та форми
власності змінювались під впливом історичних подій. Значний вплив на
них мала економічна політика держав-сусідів, а саме: Росія (східна та
центральна Україна) і Австро-Угорщина (західноукраїнські землі).
Характеристика організаційно-правових форм господарювання та форм
власності згрупована у табл. 1.
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Таблиця 1
Характеристика організаційно-правових форм господарювання та форм власності в Україні
з княжого періоду до 1990-х років ХХ ст.
Період

Територія
Характеристика
України
організаційно-правових форм господарювання
1
2
3
Княжий період Київська Общинне ремесло; реміснича промисловість (прядіння, ткацтво,
(кін. ІХ-сер.
Русь
обробка шкіри, дерева, каменю, ювелірне, гончарне і залізоробне
ХІІ ст.)
виробництво); міське, вотчинне, монастирське, державне ремісництво.
ХVІ-ХVІІ ст. Лівобережна Міське і сільське ремесло, мануфактурне виробництво, спеціалізація
і Слобідська ремесел (деревообробка, будівельна справа, виробництво одягу,
Україна харчова і винокурна промисловість, ткацтво, гончарство). Дрібне
виробництво (капіталістичні, кріпосні та змішані мануфактури) та
великі централізовані мануфактури (казенні, професійні, вотчинні,
купецькі).
Запоріжжя

Початок
ХІХ ст. до
1870 років

Форма власності
4
Приватна, монастирська,
державна
Приватна (власниками
були купці, шляхта, міщани,
козаки, селяни), державна
(у економічній і воєнностратегічній сфері)

Індивідуально-приватна,
колективно-військова.
Приватна власність на
землю відсутня.
Східна Підприємства фабрично-заводського типу (металургійна промис- Приватна, державна,
Україні ловість, тютюнові підприємства), монополістичні об’єднання (вугільна колективна.
промисловість, металургія), акціонерні компанії (металургія, вугільна
промисловість, машинобудування), підприємства з іноземним капіталом.
Західно- Фабрично-заводська промисловість (текстильна, шкіряна, соляна, Приватна, державна,
українські залізорудна, тютюнова, лісова), суконні і тютюнові мануфактури, колективна.
землі
ливарні заводи, залізоробні і керамічні підприємства.
249

Продовж. табл. 1
1
2
3
4
80-90 роки
Західно- Середні і великі підприємства (нафтоозекеритна промисловість, Приватна, державна,
ХІХ ст.українські машинобудування, лісопильна), акціонерні товариства, монополістичні колективна.
початок ХХ ст.
землі
об’єднання (концерни, картелі), монополістичні об’єднання з
іноземним капіталом (австрійський, німецький, французький).
ХІХ ст.Східна і Споживчі кооперативи (крім торгівлі предметами широкого вжитку Колективна.
початок ХХ ст. Центральна мали їдальні, пекарні, фабрики овочевих напоїв). Артілі (хлібопекарські
Україна спілки). Злиття банківського і промислового капіталу.
1914-1939
Східна і Денаціоналізація дрібних ремісничих майстерень, середні підприємства. Державна, колективна.
роки
Центральна Оренда засобів виробництва (приміщень, підприємств в торгівлі і
Україна промисловості, землі і техніки в сільському господарстві). Виникли
концесії (оренда державних підприємств зарубіжними підприємцями),
змішані підприємства із залученням коштів держави та іноземних
фірм. Створення великих підприємств в металургії і машинобудуванні
(«Азовсталь», «Запоріжсталь», «Криворіжсталь», Харківський
тракторний завод, Краматорський машинобудівний завод). У
харчовій промисловості набули розвитку маргаринова, молочна,
комбікормова, хлібопекарська.
20-30 роки
Західно- Кооперативне виробництво, підприємництво, підприємства з
Приватна, державна,
ХХ ст.
українські іноземним капіталом (деревообробна, нафтова промисловість),
колективна.
землі
виробничі підприємства, торгові кооперативи (споживчі товари ти
вироби широкого вжитку).
1939-1990
Україна Великі підприємства (важка промисловість, легка промисловість), Державна, колективна.
роки ХХ ст.
підприємства з іноземними інвестиціями. Поділ промисловості на
групу А (добувна, обробна, військова, виробництво засобів
виробництва) та групу Б, кооперативи (виробничі, споживчі).
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В Україні мануфактурне виробництво пройшло дві стадії – нижчу,
яка характеризувалася розвитком початкових форм мануфактур, і вищу,
коли почали панувати великі централізовані мануфактури (з 20-х років
ХVІІІ ст.). Початкові форми мануфактури – це переважно дрібні підприємства,
в яких поділ в процесі виробництва відігравав уже значну роль, панувала
ручна ремісницька техніка, а в деяких галузях почалася механізація
виробничих процесів.
Такі мануфактури були попередниками розвинених мануфактур,
перехідною формою від дрібного товарного виробництва до мануфактурного, їх поява в найважливіших галузях промисловості свідчила про
початок мануфактурного періоду. Акціонерні компанії в Україні виникли
в 70-х роках та набули поширення в 90-х роках ХІХ ст. У цей період
з’являються перші іноземні компанії (з 1988 по 1894 роки створено 22
компанії). Кооперативи як організаційно-правова форма організації бізнесу
почали розвиватися в 60-70-х роках ХІХ ст. Для них характерними були
високі як на ті часи внески (25–50 крб.), які не давали змоги вступати у
кооперативи менш заможному населенню українських міст та існування
членів з повним і неповним паєм.
Перші згадки про власний капітал підприємства в сучасному розумінні
були зафіксовані з появою акціонерних товариств у ХVІІІ ст. У XIX ст.початок ХХ ст. показовими є дані про частку великих компаній в
акціонерному капіталі найважливіших галузей промисловості. У 18701890 p. p. кількість найбільших товариств, основний капітал яких становив
від 1 млн. крб. і більше, зросла в 11 разів, а їхній капітал – у 8 разів. При
цьому загальний основний капітал товариств з капіталом менше ніж 1
млн. крб. збільшився тільки у 6 разів порівняно з їхньою кількістю. До
того частка акціонерних товариств з капіталом менше ніж 1 млн. крб.
зменшилася в 1,6, а з основного капіталу – в 1,33 рази.
Правом вирішального голосу в акціонерних товариствах користувалися
тільки великі та найбільші підприємці. В статутах цих товариств
зазначалося, що кожен акціонер має право бути присутнім на загальних
зборах і брати участь в обговоренні питань, але право вирішального
голосу надавалось акціонеру, який мав не менше ніж 12 акцій. Власник
24 акцій мав два голоси, 48 – три.
Ощадно-позикове товариство в ХІХ ст. власний капітал формувало
за рахунок членського паю, який на той час був дуже високий, але його
можна було вносити частинами. Крім того, члени товариства платили
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вступні внески по 1 крб. Власний пайовий капітал цих товариства зріс
до 43 тис. крб.
Основний капітал кредитних товариств, які виникли у 1895 р.
складався з позичених чи пожертвуваних сум. Ці товариства здебільшого
отримували на основний капітал позику з державного банку під солідну
відповідальність їх членів (ощадно-позикові товариства не мали права
на таку позику).
Акціонерна промисловість України характеризувалася великою
прибутковістю. У другій половині 90-х років норма прибутку в ній
коливалася між 11,5% і 15,6% на капітал, що становило в середньому
13%, майже вдвоє перевищуючи прибутковість західноєвропейських
підприємств. Гірничопромислові південноукраїнські фірми, використовуючи
систему державних замовлень і забороненого митного протекціонізму,
досягали небачених надприбутків. Це, зокрема, стосувалося металургійних
заводів, прибуток яких у 1897 p. досягав у середньому 50% на капітал, а
Юзівського заводу – 100%. Понад 25% усіх іноземних капіталів, вкладених
у промисловість Російської імперії на початку XX ст., припадало на Україну.
Так, у вугільній промисловості іноземцям належало 63% основного
капіталу, в металургії – 90%. Іноземні інвестори вкладали свій капітал в
Україну через високі прибутки, які потім майже повністю йшли за кордон.
Дивіденди Південно-Російського Дніпровського металургійного
товариства і Товариства Брянського рейкопрокатного залізоробного і
рейкового виробництва становили 30-40% на капітал. У 1897-1898 році
товариство Дніпровського заводу отримало близько 4 млн. крб., тобто
80% чистого прибутку на капітал, видавши з цієї суми 2 млн. крб., або
40% дивідендів.
Дивіденди акціонерних товариств коксового виробництва досягали
30-35, а вугільних – 9-12% на капітал.
Позичковий капітал суб’єкти підприємницької діяльності почали
формувати ще у XV ст., коли продавали товари у кредит, під заставу,
з’явилися векселі, почали укладатися торгові контракти, зародилася іпотечна
система (земля приймалася в заставу). Окремі купці вели торгівлю через
своїх агентів. Розвиток лихварства привів до появи перших «банківськоторгових домів». Відсоткові ставки були високими (50-100%). У 1347 p.
було заборонено брати більше одного гроша з гривні на тиждень.
Одночасно із зростанням торгівлі та грошового обігу на українських
землях у XVI-XVIII ст. ст. поширилися кредитні операції й лихварство.
Необхідність кредиту була зумовлена також відсутністю у купців вільних
252

коштів. Оперування кредитами підвищувало дієвість торгових операцій,
спрощувало розрахунки. Наймасовішими були короткостроковий споживчий
кредит і комерційний кредит на великі суми, за рахунок чого формували
суб’єкти підприємництва позичковий капітал. Комерційний кредит брали
для купівлі великих партій товару.
Лихварство було поширене серед представників різних верств
населення (купці, орендарі, корчмарі, старости, війти). Найбільше ним
займалися вірменські та єврейські купці, які часто спеціалізувалися в
цій галузі. У Галичині своєрідними банківськими організаціями були
єврейські міські громади (кагали). Позиковий процент був високим –
від 8% до 20% на рік, а на короткострокові періоди – 50-100%, часто
виступав у натуральній формі (передача користування землею та ін.).
Нерідко в ролі кредитних контор виступали католицькі костьоли й
монастирі, православні братства. Великі позики надавалися магнатам,
шляхті, купцям і козакам, навіть королям. В Українській козацькій державі
існував обопільний кредит у зовнішньоторгових операціях. Українські
купці отримували його в Польщі, Німеччині, західноукраїнські купці брали
українські товари в кредит. Оскільки не було інших умов для розвитку
ринкових відносин, лихварство негативно впливало на розвиток економіки
краю, виснажувало її.
У Російській державі на відміну від західних країн важливе
значення мав державний кредит. Роль банку виконувала Мануфактурколегія, яка видавала грошові позики промисловцям і купцям, безплатно
передавала приватним особам казенні підприємства з наданням грошової
позики з державної скарбниці. В 1754 p. створені Дворянський і Купецький
банки. Дворянський банк, що мав контори в Москві та Петербурзі, видавав
кредити з розрахунку 8% річних під нерухоме майно і дорогоцінності в
сумі від 500 крб. до 10 тис. крб. на одну особу. Він проіснував до 1786
р. Після цього його капітал було передано Державному позиковому
банку. Невеликі капітали Петербурзького купецького банку, видача
кредитів під товар на строк до одного року, обмеженість сфери дії лише
купцями Петербурзького порту призвели до його закриття у 1782 p. і
передачі вкладів до Дворянського банку.
Державний позиковий банк давав кредити під поміщицькі маєтки
(40 крб. з кріпака чоловічої статі), заводи, кам’яні будинки у розмірі 3/4
їх ціни. Кредити видавали дворянству строком до 20 років зі сплатою
5% річних, містам і – на 22 роки і 4% річних. Вклади приймали з
виплатою 4,5% річних.
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Комерційні операції здійснювали з 1772 p. облікові та страхові
контори в провінціях при Державному асигнаційному банку. Одночасно
розвивався комерційний кредит у формі векселів. У 1729 p. було створено
вексельний статут, а у 1740 p. – банкрутський статут. Зберігав своє значення
лихварський кредит, в основному в розмірі 12-20% річних. У Російській
імперії мали право користуватися позика лише великоросійське дворянство,
іноземці, які перебували у постійному підданстві Росії та мали тут нерухоме
майно. Українське дворянство було зрівняно з ними у правах на отримання
позик лише в 1783 p.
На початку українського кооперативного руху виникли кредитні
товариства, які надавали позичковий капітал у користування суб’єктам
підприємницької діяльності. В 1869 p. виникло ощадно-позикове товариство
у м. Гадячі на Полтавщині, до складу якого входило 28 міщан-ремісників
та купців. Товариство видавало позики за порукою, проте кожен його
член мав змогу поручитися лише за 10 крб. Середній обсяг позики за перші
роки діяльності товариства становив 27 крб.
Найактивнішу діяльність розгорнуло ощадно-позикове товариство
в Сокиринцях Прилуцького повіту на Полтавщині, засноване в 1871 p.
Позики видавали на підставі особистої довіри в сумі до 25 крб. кожному
під 9-10% річних, а більші – за борговим зобов’язанням і чиєюсь порукою
або під заставу рухомого і нерухомого майна і то не більше як 100 крб.
Переваги в отриманні позик мали ті, що потребували меншої суми і хто
раніше став членом товариства. Лише за 1873 p. було видано позики 108
членам строком від 3 до 9 міс. на суму 9810 крб. Лише у 1895 p. царський
уряд видав Положення про установи малого кредиту. Цей документ передбачав
запровадження поруч з існуючими ощадно-позиковими товариствами
організацій малого кредиту – кредитних кооперативів типу Райфайзена, їх
засновували не на паях, як це мало місце в ощадно-позикових товариствах.
Тому кредитні товариства контролювали державний банк. Позики у
кредитних товариствах були довгострокові, їх видавали лише на виробничі
потреби. Ці товариства могли також вести посередницькі операції.
Зростання чисельності кредитних спілок зумовило створення у
1898 p. Крайового союзу кредитного (КСК) першого західноукраїнського
кооперативного союзу, який об’єднав і підпорядкував собі значну частину
українських кредитних кооперативів. У 1913 p. КСК вже налічував 906
членів, у тому числі 427 кооперативів, 1 110 000 крон власного майна,
1 706 119 крон на вкладах, 4 264 406 крон виданих позик, а загальний
оборот досяг майже 106 млн. крон.
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З усіх видів виробничої кооперації в Галичині найбільше розвинулася
молочарська.
Значна роль в економіці Західної України у XIX ст.-початок XX
ст. почала належати українським кредитним установам, у тому числі
Українському акціонерному земельному іпотечному банку, заснованому
в 1909 p., з капіталом у 1 млн. крон. Акціонерами банку стало багато
українських землевласників, торговців і промисловців. Банк широко
проводив кредитні операції під заставу землі та нерухомого майна. Він
випускав векселі, організував інвестиції у різні торгово-промислові
кооперативні підприємства. Цей банк став основним джерелом кредиту
для західноукраїнських торгових і виробничих сфер, кооперативних
установ.
Значне місце у банківській системі західноукраїнських земель займав
Промисловий банк у Львові. Його створення вимагали як польські, так і
українські промисловці ще у 1901 p. Група галицьких промисловців у
1909 p. почала переговори з австрійським банком «Нідеростеррайхіше
Ескомпте – Гезельшафт» про спільну організацію кредитної установи
для фінансування галицької промисловості. Після тривалих переговорів
контрагенти погодили організацію Промислового банку з акціонерним
капіталом 10 млн. крон. 20% акцій зобов’язалися викупити Крайовий сейм
і місцеві підприємці, а 80% капіталу мав оплатити Австрійський банк.
Отже, з самого початку Промисловий банк був під контролем австрійської
фінансової установи.
Наприкінці XIX ст. у зв’язку з акцією, спрямованою на обмеження
приватного лихварства, на Закарпатті виникло кілька десятків кредитних
кас і установ, які працювали на зібраному капіталі за допомогою угорських
банків. Вони належали також угорським та іноземним, в основному
німецьким банкірам.
На західноукраїнських землях у 20-30-х роках ХХ ст. керівним
органом кредитних кооперативів Західної України був «Центробанк» кредитний кооператив другого ступеня. Його членами були в основному
кооперативи. Саме у ньому отримували суб’єкти господарювання кредитні
ресурси. «Центробанк» поступово перетворювався на центральну касу
української кооперації. Він фінансував як кредитну, так і закупівельнозбутову (збутові операції – «Центросоюз»), молочарську, виробничу
кооперацію.
У 1939-1990 рр. ХХ ст. суб’єкти підприємницької діяльності формували
позичковий капітал за рахунок асигнувань з бюджету та кредитних ресурсів
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державних банків. Основна частина державних фінансових ресурсів,
призначених для народного господарства, асигнувалася на розвиток
промисловості та будівництва. Так, в 1961-1965 p. p. їхня частка становила
55%, вкладення у сільське господарство – 14,2%, на транспорт і зв’язок
– 3,9%, житлово-комунальне господарство – 16,6%.
Кредитні відносини в Україні повністю контролювалися союзним
урядом. У 1955 p. було створено Українську контору Державного банку
СРСР та республіканські контори Промбанку, Сільгоспбанку і Торгбанку.
В 1957-1959 р. р. проведено реорганізацію банківської системи. Ліквідовано
Торгбанк, Сільгоспбанк, їхні функції передано Держбанку і Промбанку.
До кредитної системи належали Зовнішторгбанк СРСР і державні ощадні
каси (14,8 тис. у 1990 p.). Зросло значення банківського кредиту в розвитку
господарства. Збільшились обсяги кредитів усіх видів: у 1951-1960 pp. –
у 3 рази, у 1961-1985 p. p. – у 10 разів. З другої половини 80-х років
почалося зменшення надання позик, у 1990 p. їх кількість становила 70%
рівня 1985 p. Переважали довгострокові позики, їх надавали для освоєння
нових підприємств і технологічних процесів, на будівництво і механізацію
тваринницьких ферм, придбання сільськогосподарської техніки, водогосподарське будівництво. Важливим джерелом платіжних кредитів
були грошові вклади населення, що становили у 1986 p. 220 млрд. крб.
У 1987 p. розпочалася перебудова банківської системи СРСР. Утворилося
п’ять спеціалізованих банків: Зовнішекономбанк, Промбудбанк, Агропромбанк,
Житлосоцбанк, Ощадбанк. Однак монополія центру в банківській системі
залишалася.
Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів підприємницької діяльності
мала місце ще у княжий період. Тут була досить розвинена система обміну.
Є відомості, що трипільці отримували в обмін на хліб і худобу від остготських племен коней, запозичили деякі технологічні способи керамічного виробництва. Найчисленнішою групою були дрібні торговці, які розносили вироби київських, галицьких, чернігівських та інших ремісників.
Великі купці – «гості» – вели закордонну торгівлю. Вони реалізовували
значні партії товарів, об’єднувалися в торгові корпорації – гільдії, мали
вплив на політику держави. Купці й «гості» були під охороною князя.
XVI ст.-перша половина XVII ст. характеризувалися також подальшим
посиленням торгових зв’язків України з Молдавією, Росією, Кримським
ханством і країнами Азії – Персією, Індією та Аравією. Українські
купці часто отримували від молдавських господарств грамоти-привілеї
на пільгову торгівлю. До Молдавії надходили свинець, мідь, залізо, золото,
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срібло, металеві вироби, тканини, головні убори, скло; з Молдавії та
Волощини – вина, риба-білуга, мед, віск, воли, шкіри, горіхи. Розширювався
асортимент товарів зовнішньої торгівлі з Туреччиною. Королівська
комісія, яка встановила в 1633 p. у Львові «таксу» східних товарів, називала
серед імпортованих з Туреччини шовк, атлас, перські килими, тигрові
та борсукові шкіри, дорогу сірійську зброю, індиго для фарбування,
арабських коней, прикраси, вина, рис, родзинки, прянощі. Зі Львова до
Туреччини везли зброю і свинець, кушнірські вироби, сукно, ножі. У
Снятині знаходилася головна митна «комора» для турецьких і молдавських
товарів.
В імпорті з Угорщини чільне місце займали вина, залізні вироби,
мідь, срібло, золото, селітра, сукно, а в експорті – сіль, гончарні вироби.
Угорські купці приїжджали за товаром до Старого Самбора – головного
центру торгівлі поблизу кордону.
Розвивались українсько-російські торгові зв’язки. Після Визвольної
війни в середині XVII ст. були відновлені традиційні зв’язки з Західною
Європою через Гданськ, Кенінгсберг, Ригу, Сілезію. Гетьман І. Мазепа
офіційно затвердив головні торгові шляхи з Стародуба та Чернігова
через Мінськ і Гродно до Кенінгсберга. Основним центром зовнішньої
торгівлі для західноукраїнських земель залишався Гданськ. Пожвавилася
торгівля сухопутним шляхом через Вроцлав і Оломоуц. Українські купці
збували свої товари (продукцію сільського господарства і промислів) у
Франції та Голландії. Серед імпортованих товарів найбільше значення
мали англійські, угорські, вроцлавські сукна, китайка, англійська і шлезька
байка, золота, срібна і шовкова парча, гризет, тафта, венеціанський і
флорентійський оксамит, золоті й срібні ґудзики, батист, чоловічі та
жіночі панчохи, скрипки, саксонський фарфор, косметика, зброя, медикаменти, книги, мідь, географічні карти, сільськогосподарські знаряддя,
вино, овочі та фрукти.
Для Запорожжя велике значення мала зовнішня торгівля. На Січ
завозили предмети найпершої необхідності в козацькому житті: хліб,
горілку, тютюн, порох, інші бойові припаси, а також тканини і готовий
одяг, смушки, дорогу зброю і кінську збрую. Вивозили сіль, рибу,
худобу, хутра. На територію Запорожжя не допускався «царев кабак»,
тобто російська державно-монопольна торгівля горілкою. Головним
торговим партнером та імпортером з території запорозьких Вольностей
була Росія. На Січі здійснювалися досить значні кредитні операції й
продаж цінностей з відстрочкою платежів. При ліквідації Січі в
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інвентарних описах конфіскованого майна старшини разом з готівкою
зазначені векселі й боргові розписки на тисячі карбованців.
У 1939-1990 рр. ХХ ст. роблячи вагомий внесок у економіку колишнього СРСР, Україна брала участь у зовнішньоекономічних відносинах.
В останні роки існування СРСР її частка становила 20% загальносоюзних
експортних поставок, які йшли у 123 країни світу. Суб’єктами міжнародних господарських зв’язків були понад 1400 українських підприємств.
Частка експорту України у колишньому загальносоюзному щодо окремих
видів продукції була такою, %: екскаватори – 62, сільськогосподарські
машини – 74, скло – 100, цемент – 75, залізна руда – 98, марганцева руда –
100, чавун – 75, листовий прокат – 56, сортовий прокат – 60, труби – 75,
металургійне обладнання – 43, ковальсько-пресове обладнання – 74,
велосипеди – 40, телевізори – 25.
Найтісніші економічні зв’язки Україна підтримувала з країнами
Східної Європи, зокрема з Угорщиною і Польщею. У структурі вивозу
в ці країни переважала продукція галузей важкої індустрії, електроенергія,
природний газ, кокс, руда, сірка, чорні метали, устаткування для гірничодобувної та металургійної промисловості, екскаватори, бульдозери,
телевізори, трансформатори, сільськогосподарські машини.
Висновки. Підсумовую вище викладене можна виділити такі
етапи розвитку фінансової діяльності суб’єктів підприємництва в Україні
за критерієм організаційно-правової форми господарювання:
1) ремісничо-общинний період (кінець ІХ-середина ХІІ ст. ст.) –
характеризується розвитком общинного ремесла, прядіння, ткацтва,
ювелірного виробництва на основі приватної, монастирської і державної
форм власності;
2) мануфактурний період (ХVІ-ХVІІ ст. ст.). Особливого розвитку
набула спеціалізація ремесел, дрібне виробництво та великі централізовані
мануфактури на основі приватної та державної власності;
3) фабрично-заводський період (початок ХІХ ст.-90-і роки ХХ
ст.). Починають з’являтись підприємства фабрично-заводського типу,
монополістичні об’єднання, акціонерні товариства, підприємства з
іноземним капіталом, кооперативи, підприємництво на сонові приватної,
колективної, державної форм власності.
За критерієм власний і позичковий капітал фінансова діяльність
суб’єктів господарювання в Україні розвивалась за такими етапами:
1) етап становлення. Власний капітал вперше у його класичному
розумінні з’явився в 1870-х роках ХІХ ст. з появою акціонерних товариств.
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Позичковий капітал суб’єкти підприємницької діяльності почали формувати
ще у XV ст., коли продавали товари у кредит, під заставу, з’явилися векселі,
почали укладатися торгові контракти, зародилася іпотечна система Кредитні
операції та лихварство як джерела позичкового капіталу суб’єктів
підприємництва почали використовуватись на українських землях в
ХVІ-ХVІІІ ст. ст. Ними переважно займалися купці, міські громади,
католицькі костьоли, монастирі, православні братства;
2) етап розвитку характеризується появою спеціалізованих кредитних
установ, які надавали іноземний капітал у тимчасове користування
суб’єктам підприємницької діяльності (банки, кредитні товариства,
ощадно-позикові товариства). У цей період (54-і роки ХVІІІ ст. – 90-і
роки ХІХ ст.) починає з’являтись державний кредит, зростає власний
капітал суб’єктів підприємництва, виплачуються дивіденди (їх розмір
становив до 40% на капітал).
Періодизувати розвиток фінансової діяльності суб’єктів підприємництва
в Україні за критерієм зовнішньоекономічна діяльність підприємств
можна таким чином:
5. етап зародження, який був характерний для княжого періоду,
коли була досить розвинена система обміну, а купці об’єднувались у
торгові гільдії для здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
6. етап розквіту припадає на ХVІ-90-і роки ХХ ст. Він характеризується подальшим посиленням торгових зв’язків України не лише
з близькими сусідами, але і дальніми. Зовнішньоторговельні відносини
набувають подальшого розвитку. Основними товарами, які експортувались з
України були корисні копалини і напівфабрикати з них, тканини, сільськогосподарські продукти, а імпортувались – готові вироби.
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In this article is shown problem of the shaping and developments of the intellectual
capital of the enterprise. In base of the analysis scientific approach the revealed contents of the
notion «intellectual capital», his essence and tokens. Installed what image is shaped intellectual
capital, and what role he introduces for enterprise.
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Висвітлено проблему формування й розвитку інтелектуального капіталу підприємства. На підставі аналізу наукових підходів розкрито зміст поняття «інтелектуальний
капітал», його сутність та ознаки. Встановлено яким чином формується інтелектуальний
капітал, і яку роль він відіграє для підприємства.
Ключові слова:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. В сучасній
економіці інтелектуальний капітал виходить на передній план, оскільки
він один із основних факторів, що визначають конкурентноздатність економічних систем сьогодення. Питання зміни співвідношення матеріального виробництва на користь інтелектуального, що виступає у формі
наукових знань, інформаційного та технологічного продукту недостатньо
розкриті вченими-економістами. Використання інтелектуальних ресурсів
в процесі виробництва, зростання їх частки в загальній вартості підприємства, принципи ціноутворення та методика оцінки – все це питання сучасної
інтелектуальної економіки.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. За останні 20 років суттєво збільшилась розбіжність між вартістю підприємства, яка зафіксована у їх балансових звітах та оцінкою цієї
вартості з боку інвесторів. Це свідчить, що фактичною основою ринкової
оцінки постають не тільки матеріальні фактори, а й також інтелекттуальний капітал.
Огляд наукових статей і практичних журналів вказує на те, що
терміну «інтелектуальний капітал» приділяється все більше уваги. Одні
автори ототожнюють це поняття з нематеріальними активами, другі
розширюють визначення цієї категорії, треті ставлять на одному рівні з
інтелектуальною власністю.
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Важлива роль у розробці теоретичних засад інтелектуального капіталу належить таким відомим вченим, як Е. Брукинг, К. Беккер, Д. Белл,
П. Дракер, Л. Едвінссон, І. Роос, М. Кастельс, М. Мелоун, Р. Райх, Т.Сакайя,
Т. Стюарт, М. Мелоун, П. Пільцер, О. Тоффлер, Л. Туроу, С. Хантінгтон, Т. Шульц, Ф. Фукуяма та ін.
Українські вчені почали працювати над цим питанням в 90-х роках
минулого століття. Значний вклад у розробку методологічних засад внесли
В. Врублевський, В. Іноземців, Н. Гавкалова, В. Геєць, М. Долішний,
О. Кендюхов, А. Колот, В. Куценко, О. Крисальний, О. Бутнік-Сіверський,
Б. Леонтьєв, Н. Лук’янченко, В. Онікієнко, О. Онищенко, П. Cаблук, В.
Ситник, А. Чухно, П. Цибульов.
Як теоретики, так і практики працюють над масштабним та глибинним вивченням такої економічної категорії, як інтелектуальний капітал.
Наслідком цього є упорядковування, деталізація та розвиток сутності
поняття інтелектуальний капітал. Цікавими і недостатньо розкритими є
питання знаходження спільних ознак у тлумаченнях різних авторів терміну
інтелектуальний капітал і методів управління інтелектуальним капіталом,
а саме, формування, вимірювання зросту і зменшення інтелектуального
капіталу, оцінювання та ефективно управління ним.
Цілі статті. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання
наступних завдань:
- розкрити питання структури, сутності та класифікаційних ознак
інтелектуального капіталу;
- встановити яким чином формується інтелектуальний капітал, і
яку роль він відіграє для підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На сьогоднішній день в науковому світі нема однозначного погляду на економічну категорію «інтелектуальний капітал», оскільки вона не є закріплена жодним законодавчим документом. Більш того, чіткого визначення поняття інтелектуальний
капітал не існує, однак це не заважає підприємствам різних видів його
активно використовувати.
З метою локалізації терміну «інтелектуальний капітал» та удосконалення сутності терміну, проведемо аналіз літературних джерел,
результати якого зведемо у табл. 1.
Таблиця 1
Визначення сутності «інтелектуального капіталу»
Визначення
Автор
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Це термін для позначення нематеріальних актиБрукинг Э.
вів, без яких компанія не може існувати, поси[1]
люючи конкурентні переваги
Інформація й знання, ці специфічні по своїй при- Иноземцев В. Л.
роді й формам участі у виробничому процесі
[2]
фактори, у рамках фірм приймають вигляд інтелектуального капіталу. Інтелектуальний капітал
являє собою щось начебто «колективного мозку», що акумулює наукові й повсякденні знання
працівників, інтелектуальну власність і накопичений досвід, спілкування й організаційну
структуру, інформаційні мережі й імідж фірми
Вартість сукупності наявних у нього інтелекЛеонтьев Б. Б.
туальних активів, включаючи інтелектуальну
[3]
власність, його природні й придбані інтелектуальні здібності й навички, а також накопичені
їм бази знань і корисні відносини з іншими
суб’єктами
Це один із різновидів капіталу, який має відпо- Бутнік-Сіверський О. Б.
відні ознаки капіталу і відтворює, одночасно,
[4]
властиву лише йому (інтелектуальному капіталу) специфіку і особливості
Знання, інформація, досвід, організаційні можГапоненко А. Л.
ливості, інформаційні канали, які можна вико[5]
ристовувати, щоб створювати багатство. Це
знання, які можуть бути конвертовані у
вартість, іншими словами, це сума всього того,
що знають і чим володіють працівники і що
формує конкурентоспроможність організації
Капітал, створений людським і/або машинним
Кендюхов О.
інтелектом та представлений інтелектуальними
[6]
ресурсами.
Визначення інтелектуального капіталу носить Багриновський К. А.
достатньо загальний характер і зазвичай розу[7]
міється як сума тих знань всіх працівників компанії, яка забезпечує її конкурентоспроможність
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Узагальнюючи результати проведеного дослідження, дамо своє
визначення сутності «інтелектуального капіталу».
Інтелектуальний капітал – це сукупність знань, навичок, вмінь всіх
працівників підприємства, які представлені інтелектуальними ресурсами
та включають в себе інтелектуальні людські, структурні і ринкові засоби
підприємства, у тому числі нематеріальні активи, які формують конкурентні переваги підприємства.
Питання структури інтелектуального капіталу є дискусійним і мало
висвітленим в економічній літературі. Якщо проаналізувати класифікаційні
види інтелектуального капіталу, що здійснено різними вченими, та виділивши перелік класифікаційних ознак (характеристик) елементів інтелектуального капіталу, ми зможемо краще зрозуміти механіку функціонування інтелектуального капіталу.
Так Е. Брукінг до класифікаційних видів інтелектуального капіталу
відносить: людські активи, інтелектуальну власність, інфраструктурні
та ринкові активи [1]. К. Свейбі використовує дещо іншу класифікацію
складу інтелектуального капіталу, поділяючи його на внутрішню та зовнішню, а також на індивідуальну компетенцію персоналу [8]. О. БутнікСіверський класифікує інтелектуальний капітал наступним чином:
1) за формою власності – приватний, колективний, державний;
2) за корпоративними трансакціями – акціонерний, пайовий;
3) за резедентністю – національний, іноземний;
4) за формою залучення – у формі права на об’єкти промислової
власності; у формі авторського та суміжного з ним права; в інших формах;
5) за терміном знаходження у розпорядженні – власний, строковий;
6) за формуванням – створений самим суб’єктом, придбаний у
інших;
7) за можливістю визначення розміру вартості інтелектуального
капіталу – оцінка вартості визначається прямим методом, оцінка вартості
визначається експертним методом [4].
Загалом склад і структура інтелектуального капіталу описується
різними спеціалістами по-різному і, поки що, загальноприйнятого подання
не існує, однак більшість науковців визнає доцільним поділ інтелектуального капіталу на людський капітал, структурний капітал і ринковий
капітал.
Людський капітал визначається такими аспектами як освіта, кваліфікація, уміння, навички, здібності, моральні цінності, культура праці,
ставлення до роботи та до клієнтів.
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Організаційний капітал визначається такими факторами як:
- патенти, авторські права, товарні знаки;
- технічне і програмне забезпечення;
- комп’ютерні та адміністративні системи;
- концепції;
- оргструктура;
- культура організації.
Споживчий капітал розглядається в таких аспектах як стосунки
та інформація про клієнтів, взаємодія з ними, імідж організації. Інтелектуальний капітал виступає як результат синергітичної взаємодії всіх
його складових. І якщо одна із складових відсутня, то в результаті про
наявність інтелектуального капіталу вже не йде мова. З цієї точки зору
найбільш перспективними є такі напрями досліджень інтелектуального
капіталу, як вимірювання складових та розробка збалансованої системи
показників інтелектуального капіталу; бенчмаркінг інтелектуального
капіталу; інтелектуальний капітал організацій, регіонів, країн; інтелектуальний капітал і стратегія управління [9].
Всі складові частини і елементи інтелектуального капіталу взаємодіють один з одним. Тому необхідно розвивати та вдосконалювати всі
складові частини інтелектуального капіталу для забезпечення стабільного
прибутку та розвитку підприємства.
На сьогоднішній день, інтелектуальний капітал виступає головним
ресурсом сучасних підприємств, від якого залежить подальший їх розвиток та продуктивність.
Інтелектуальний капітал дає змогу економити техніку, заощаджувати кошти і матеріальні засоби, вивільняє фінанси, підвищує життєздатність учасників економічного процесу, а також сприяє зростанню прибутковості економічної діяльності. Уміння користуватись інтелектуальними фондами перетворюється на першочергове завдання бізнесу.
Успіх підприємства залежить не лише від технічного обладнання
та коштів вкладених у розвиток бізнесу, але і від освіченості працівників,
їх вміння використати свої знання, починаючи з керівної ланки підприємства закінчуючи виконавчою. Від вірності прийняття рішень керівником, від вміння його організувати та вміння керувати процесами залежить
подальша організація трудової діяльності колективу, застосування їхніх
знань та навиків у виконанні роботи.
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Поступова трансформація результатів наукових досліджень в
капітал, від використання якого автор чи власник отримує економічний
ефект, відбувається в декілька етапів:
- трансформація наукової продукції в об’єкти права інтелектуальної власності шляхом юридичного закріплення ексклюзивних прав авторів чи власників результатів наукових досліджень на їх застосування,
реалізацію, розповсюдження та інші форми використання;
- комерціалізація об’єктів прав інтелектуальної власності в статусі
товару, фундаментальною ознакою якого є ціна. Комерційне використання
об’єктів інтелектуальної власності як товару потребує їх вартісної
оцінки. Визначення оціночної вартості таких об’єктів необхідне не
лише при операціях купівлі-продажу, а й при приватизації підприємств,
їх внесенні до статутного капіталу, передачі в оренду та інших трансакціях.
- капіталізація об’єктів інтелектуальної власності як нематеріальних активів в балансі, що потребує правильного їх обліку та достовірного відображення інформації про первісну та залишкову вартість цих
специфічних ресурсів підприємств [10].
Як зазначено О. Бутнік-Сіверським формування інтелектуального
капіталу в процесі господарської діяльності здійснюється за рахунок двох
складових: людського капіталу та інтелектуальних активів (нематеріальних активів).
Людський капітал – це вартісна оцінка робочої, або інтелектуальної, сили, інтелектуальних зусиль одного чи сукупності працівників вищого
рівня кваліфікації, які знаходяться в процесі розробки інтелектуального
продукту. Одночасно, людські ресурси – це кількість працюючих з вищим
рівнем кваліфікації, залучених до процесу розробки інтелектуального
продукту.
Інтелектуальний продукт – це результат розумової, інтелектуальної праці. Це продукт творчих розумових зусиль, що має змістовне значення
для певного інтелектуально підготовленого кола осіб, втілений на матеріальному носії.
Як бачимо: людські ресурси – кількість працюючих; інтелектуальний продукт – результат їх розумової діяльності, праці; людський капітал
– це вартісна оцінка людських ресурсів, їх інтелектуальних зусиль.
Людські ресурси, що створюють інновації і ті, які можна описати
та ідентифікувати, стають інтелектуальними ресурсами. Окремі інтелектуальні ресурси, зокрема, ті, що мають великий комерційний потенціал,
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отримують правову охорону і стають об’єктами права інтелектуальної
власності.
Інтелектуальні ресурси, які приймаються на баланс за відповідною
вартістю набувають статусу нематеріальних активів (інтелектуальних
активів).
Інтелектуальні активи – це вартість інтелектуальних ресурсів, які
в господарському обігу приймають форму нематеріальних активів. Це
вартість об’єктів права інтелектуальної власності.
Людські ресурси та інтелектуальні ресурси розглядаються разом
як інтелектуальний потенціал, який не має вартісної оцінки, а вимірюється
кількістю працюючих та кількістю ідентифікованих об’єктів інтелектуальної власності. У вартісному вимірі інтелектуальний потенціал відтворює інтелектуальний капітал [11].
Роль інтелектуального капіталу підприємства надзвичайно важлива
в сучасних умовах ринку і полягає у впливі складових елементів інтелектуального капіталу на економічні результати і формуванні різноманітних економічних цінностей підприємства. Серед таких цінностей варто
виділити: збільшення ринкової вартості підприємства; оптимізація змінних та постійних витрат, а також зменшення трансакційних витрат; підвищення ефективності використання усіх ресурсів підприємства; зростання продуктивності підприємства; розвиток інноваційного потенціалу;
зміцнення і удосконалення конкурентних переваг підприємства.
Дослідження інтелектуального капіталу – це задача пріоритетного характеру, яка є актуальною для всіх підприємств України. Досягнення стабільних конкурентних позицій на ринку можливе завдяки раціональному та ефективному управлінню інтелектуального капіталу
підприємства. «Визначити, оцінити, розвинути» – універсальна формула,
що дозволяє сучасним компаніям перетворити інтелектуальний капітал
у джерело додаткової вартості [12]. Першим етапом такого управління
інтелектуального капіталу є визначення об’єкту управління, сутності поняття інтелектуального капіталу, його структурних елементів та ознак,
про що йшлося у даній статті.
Висновки. Таким чином, можна сказати, що інтелектуальний капітал дає змогу створювати цінності та забезпечує конкурентоспроможність як окремим підприємствам, так і суспільству загалом, іншими
словами, це сума знань, досвід, професійна підготовка та інтуїція всіх
працівників підприємства, установи чи держави. До цього слід додати
напрацьовані людські зв’язки, інформацію у вигляді баз даних, інтелек267

туальну власність, комп’ютерну мережу, що миттєво опрацьовує і передає інформацію всім працівникам відповідної структури, завдяки чому
вдається швидко і адекватно реагувати на зміни ринкового середовища.
Структура інтелектуального капіталу скалатається із інтелектуального потенціалу, інтелектуальної власності, інтелектуальної активності,
інформації, інфраструктурних та ринкових активів.
Розвиток інтелектуального капіталу підприємства здійснюється за
умови ефективної взаємодії трьох його складових частин – людського,
структурного і ринкового капіталу.
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У статті розглянуто основні питання стосовно формування та побудови внутрішньогосподарського контролю в автодорожніх організаціях.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. В умовах динамічної ринкової економіки діяльність організацій та підприємств потребує
вдосконалення внутрішніх процесів. Прийняття управлінських рішень
потребує достовірної інформації про об’єкт управління. Відповідно основним завданням сучасності є вдосконалення системи управління, основною
функцією якої є контроль.
Забезпечення належної організації контрольного процесу немовливе без наявності чіткої і зрозумілої методики проведення контролю.
Відсутність такої методики на практиці призводить до значних порушень
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чинних законодавчо-нормативних актів, недотримання правильності та
послідовності виконання окремих контрольних процедур. В результаті
чого знижується якість та результативність контролю, як методичного
прийому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми. Важливість контролю досліджувалась багатьма вітчизняних та зарубіжних вченими, серед них М. В. Кужельний, Ф.
Ф. Бутинець, В. П. Завгородній, В. В. Сопко, М. Т. Білуха, Л. М. Крамаровський, А. Д. Шеремет, В. П. Суйц, Б. І.Валуєв, Л. П. Горлова, В. В. Муравська та іншими.
Цілі статті. Метою дослідження є теоретичне та практичне вивчення методики проведення контролю. Адже, успішне функціонування
організації сьогодні неможливо уявити без надійної системи контролю,
яка вирішує найважливіші завдання у системі керування.
Виклад основного матеріалу. Невід’ємною функцією управлінської
роботи в будь-якій організації є внутрішній контроль. В сучасних умовах
господарювання важливого значення набувають сучасні методи ефективного управлінського контролю за діяльністю автодорожніх підприємств.
Відсутність загальної відповідної методично-нормативної бази потребує
формування власної методики внутрішньогосподарського контролю для
даних організацій.
Важко не погодитись з висловлюванням В. Ф. Максімової, що
контроль, як система, не діє на підприємствах через те, що на державному
рівні до підприємств України із впровадження внутрішнього контролю
конкретні вимоги не пред’являються [4, с. 174].
І дійсно, система «практичного» внутрішнього контролю для відповідного суб’єкта господарювання, з урахуванням специфічних умов
його діяльності, залишається досконало не відпрацьованою. Зокрема
відсутні відповідні методики в яких чітко визначалися би виконавці, потік
необхідної інформації, порядок формування та представлення результатів
перевірки. На сьогоднішній день майже відсутня законодавча база, яка
забезпечує організацію відповідного внутрішнього контролю.
У доцільності та законності господарських операцій для підприємства, в своєчасному та правильному віддзеркаленні в бухгалтерському
обліку і звітності всіх господарських операцій полягає спільна мета внутрішнього та зовнішнього контролю – зазначає у своїй праці Л. В. Сотнікова [7, с. 12].
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У положенні Міжнародного Стандарту аудиту 400 «Оцінка ризиків
і система внутрішнього контролю» зазначено, що систему внутрішнього
контролю складають політика і засоби внутрішнього контролю (процедури),
що прийняті керівництвом суб’єкта для допомоги в реалізації цілей
управління. Вони передбачають ефективне та впорядковане проведення
фінансово-господарської діяльності, наскільки це є практично можливим,
у строгій відповідності до політики керівництва, виявлення та попередження помилок і фактів шахрайства, чіткість і повноту бухгалтерських
записів, підготовку своєчасної фінансової інформації та забезпечення
цілісності активів [5, с. 128].
Аналізуючи вище наведені визначення слід відмітити, що ряд
питань поставлених перед внутрішньогосподарським контролем досить
різнобічне. До того ж управлінська функція його проявляється у забезпеченні контролю всієї господарської діяльності, а не лише в частині
надійності бухгалтерської інформації.
Контролювати весь господарський процес у будь-якій організації
невспромозі одна або кілька осіб. Необхідним є залучення всього персоналу,
тому що самоконтроль зацікавлених у результатах своєї діяльності працівників є найефективнішим видом контролю.
Необхідність формування внутрішньогосподарського контролю,
як важливої функції процесу управління, обумовлюється такими причинами,
як досить часті законодавчі зміни та отримання необхідної оперативної
інформації для прийняття поточних управлінських рішень.
Відповідно, до основних функції внутрішніх контролерів можна
віднести:
- підтвердження достовірності та точності інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень;
- розробку поточної та довгострокової фінансової стратегії на основі
діагностики фінансового стану;
- контроль за діяльністю структурних підрозділів.
Безумовно, ефективно організований внутрішній контроль потребує
відповідних фінансових витрат, які можна порівняти із потенційними
втратами, що будуть понесені у випадку його відсутності. Зокрема, Адамс Р.
зазначає, що якість управління, кваліфікація персоналу та ресурси, які є
в наявності – це основні умови ефективно діючої системи внутрішнього
контролю [1, с. 169]. Слід відмітити, що наведені умови є основою для
формування системи внутрішньогосподарського контролю в автодорожніх
організаціях.
271

Враховуючи вище зазначене, можна виділити такі основні завдання
внутрішньогосподарського контролю:
- недопущення ухвалення управлінських рішень, які суперечать
чинному законодавству (аналіз нормативно-правових актів, методичних
розробок);
- забезпечення своєчасного та повного відображення всіх господарських операцій з виконання бюджету по надходженню та використанню коштів;
- виявлення недосконалих положень у виконанні бюджету по
надходженню та використанню коштів;
- розробка пропозицій щодо підвищення ефективності цільового
використання отриманих бюджетних коштів.
Основою проведення внутрішньогосподарського контролю є здійснення перевірки правильності ведення обліку та формування звітності.
На всіх етапах контролю перевірці підлягають дані процесу ведення обліку
з метою накопичення та узагальнення виявлених в процесі дослідження
як позитивних, так і негативних сторін. У зв’язку з цим, доречним буде
відображення у програмі та робочому плані перевірки, окремим пунктом
питання перевірки організації обліку та відображення її результатів в
окремому розділі акту.
Внутрішній контроль стосовно стану побудови та ведення обліку
в автодорожніх організаціях рекомендується проводити у такій послідовності:
- ознайомлення з положенням про бухгалтерську відділ та посадовими інструкціями працівників;
- ознайомлення з обліковою політикою;
- вивчення порядку обробки облікової інформації та технології
ведення документообігу;
- ознайомлення з формою бухгалтерського обліку та системою
рахунків;
- вивчення порядку стосовно правильного збереження опрацьованих
бухгалтерських документів;
- перевірка правильності та повноти, своєчасності та послідовності
відображення господарських операцій на рахунках обліку, а також відповідності їх встановленій методології здійснення облікових операцій;
- перевірка своєчасної організації та проведення інвентаризацій.
Відповідно побудова внутрішньогосподарського контролю буде
сприяти раціонально побудованій та організованій перевірці за надход272

женням та використанням фінансових ресурсів. Забезпечення раціонального контролю, з урахуванням специфіки роботи організацій, можливе
лише при розробці спеціальних внутрішніх положень та методик.
Професор В. С. Рудницький сформулював такі принципи організації внутрішнього контрольного процесу як документування, системність,
планування процедур, комплектність, звітність перед керівництвом та
поінформованість керівництва [6, с. 42]. Враховуючи особливості організації та функціонування внутрішнього контролю, О. Б. Акєнтьєвою
сформовано такі його принципи: динамічність (постійне приведення
мети та заохочувальних мотивів контрольної діяльності у відповідність);
саморегуляція (відповідно до змін функціонування на мікро- і макрорівнях підтримання оптимальних параметрів та коректування системи
внутрішнього контролю); належність (належну систему внутрішнього
контролю установлює власник або керівництво підприємств і забезпечує
її функціонування); планування (визначається змістом планової контрольної роботи та її характером); постійність (дозволяє своєчасно виявляти
господарські порушення, випадки шахрайства та інших відхилень від
норм, що впливають на фінансово-господарську діяльність підприємств
сприяє зменшенню схильності до ризику, стале та ефективне функціонування системи контролю); адаптивність (підтримка певного балансу зовнішніх, що генеруються зовнішнім середовищем та внутрішніх можливостей розвитку системи внутрішнього контролю) [2, с. 8].
Дотримання вище зазначених принципів при проведенні контролю
є важливою умовою для формування ефективної діяльності відділу внутрішнього контролю в автодорожніх організаціях.
Зазвичай, вважається, що функції внутрішньогосподарського контролю повинні виконуватись відділом обліку. При цьому частина завдань,
що належить внутрішньому контролю, у більшості випадків, покладена,
в тій чи іншій мірі, на різноманітні відділи підприємств та відповідних
посадових осіб. Це в свою чергу, відповідно, не забезпечує на практиці
виконання контрольних функцій в повному обсязі та не завжди є позитивним. Адже, саме відділ внутрішнього контролю в спромозі забезпечити порівнянність інформації отриманої від різних відділів підприємства,
з відповідними даними бухгалтерської документації. А у випадках виявлення розбіжностей внутрішнім відділом контролю проводитиметься
дослідження причин їх виникнення, з метою визначення достовірності
представленої інформації.
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Основою процесу проведення внутрішнього контролю є отримання
документації необхідної для перевірки, вивчення її та представлення оцінки
результатів діяльності й подання рекомендацій по усуненню виявлених
порушень і недоліків. При цьому, сформований відділ внутрішнього контролю здійснюватиме свою роботу у співпраці із структурними підрозділами автодорожньої організації, які не лише приймають безпосередню
участь в процесі проведення контролю, а й використовуватимуть його
результати. Адже, ефективність внутрішнього контролю без чітко налагодженого взаємозв’язку між усіма структурними підрозділами організації
буде мінімальною.
В своїй основі організація внутрішньогосподарського контролю
повинна ґрунтуватися на визначених внутрішніх регламентах. Відповідно
доцільним є розробка типових положень про внутрішньогосподарський
контроль.
Сприяють підвищенню продуктивності праці, регламентують її
розподіл між виконавцями, сприяють посиленню відповідальності і т. д.
Положення про структурні підрозділи [3, с. 231].
Діяльність відділу внутрішнього контролю повинна регулюватись
нормативними документами, в тому числі Положенням і посадовими
інструкціями. Саме посадові інструкції є тим документом де визначаються
кваліфікаційні вимоги, основні обов’язки та відповідальність, об’єкти
контролю, права та взаємовідносини між працівниками організації.
Визначення структури відділу внутрішнього контролю та його
завдання повинні визначатися безпосередньо керівництвом організацій.
Незалежність можна визначити як основний принцип діяльності відділу
контролю, що передбачає чітке встановлення обов’язків, відповідальності
та підпорядкованість лише правлінню відповідної організації.
Діяльність відділу внутрішнього контролю має ґрунтуватися та
відповідати розробленому календарному плану-графіку роботи, на основі
якого формуватимуться окремі квартальні (місячні) робочі плани. Основою
для робочої програми контролю за відповідними ділянками перевірки є
складання індивідуального та календарного планів роботи працівників
відділу контролю.
Керівництво автодорожніх організацій також прийматиме участь
в процесі здійснення внутрішнього контролю, однак опосередковано,
шляхом використання та впровадження результатів контролю.
Звіт відділу внутрішнього контролю дасть змогу звернути увагу
керівництва на існуючі проблеми та недоліки у роботі відповідного струк274

турного підрозділу. Регламентованої форми для звіту внутрішнього контролю не існує, однак до нього пред’являється ряд вимог, яким він має
відповідати – це чіткість та зрозумілість, точність та своєчасність. Звіт
відділу внутрішнього контролю можна представити у вигляді таких
складових:
- мета та основні напрямки контролю;
- факти виявлені в ході контролю, їх наслідки;
- висновки про найважливіші результати контролю;
- аналіз причин недоліків, які виникли у роботі;
- пропозиції щодо покращення діяльності організації.
Результативність функцій відділу внутрішнього контролю визначається завершеністю перевірки та за умови коли результати його розглянуті, затверджені й враховані при прийнятті управлінських рішень.
Проведення внутрішнього контролю має відбуватися з використання відповідних методичних прийомів та з урахуванням індивідуального підходу до кожного суб’єкту та об’єкту обліку. В автодорожніх організаціях можна застосовувати наступну методику перевірки визначених
ділянок обліку, що включає:
- визначення основних законодавчо-нормативних актів щодо
обліку власних та бюджетних коштів на відповідній ділянці;
- опис вибраних облікових рішень які знайшли відображення в
обліковій політиці організації;
- визначення методичних прийомів;
- первинні документи, регістри аналітичного і синтетичного обліку,
що формуються при здійсненні відповідних господарських операцій;
- оцінка стану відповідності обліку і контролю законодавчим нормам;
- формулювання попередніх висновків проведеного контролю;
- узагальнення недоліків та формування пропозицій щодо їх усунення.
У процесі проведення перевірки, відділом внутрішнього контролю,
можуть застосовуватись методичні прийоми, які характерні не лише ревізії, а
й аудиту.
На методику внутрішньогосподарського контролю впливають такі
фактори як об’єкт та завдання контролю; рівень внутрішнього методичнонормативного забезпечення; рівень автоматизації облікового та контрольного процесу.
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Узагальнюючи вище зазначене на рис. 1 представлена методика
проведення внутрішньогосподарського контролю що рекомендована
для автодорожніх організацій.
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
Методичні прийоми
контролю

Етапи контролю та їх зміст
1. Організаційний:
- визначення об’єкту та завдань контролю;
- формування складу комісії;
- складання програми та робочого плану контролю;

загальнонаукові

власні

2. Документально-аналітичний:
- вивчення записів облікових даних;
- дослідження господарських операцій;
- внесення змін до програми та робочого плану;
- аналіз основних показників роботи

3. Узагальнюючий:
- групування та систематизація даних;
- формування звіту;
- ознайомлення керівного складу з результатами перевірки.

4. Результативний:
- розробка заходів щодо усунення виявлених недоліків;
- розробка заходів щодо не повторення порушення

Рис. 1. Методика внутрішньогосподарського контролю
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Документальне підтвердження
проведеного контролю
Програма, робочий план

Документи первинного,
аналітичного та
синтетичного обліку

Акт перевірки

Накази, розпорядження,
звіти про усунення
порушень

На першому організаційному етапі перевіряючий визначає завдання
та об’єкти контролю, вивчає які відбулися зміни, складає робочу програму
контролю. Для даного етапу характерними є прийоми спостереження і
моделювання.
На документально-аналітичному етапі здійснюється перевірка
облікових даних, дослідження господарських фактів діяльності. При цьому
використовуються такі прийоми: інвентаризація, аналіз, дослідження документів, групування недоліків.
На узагальнюючому етапі відбувається групування та систематизація даних проведеного дослідження, складання висновку. Використовуються такі прийоми: систематизоване і аналітичне групування, коняретизація, прийняття рішень.
На результативному етапі відбувається розробка заходів за результатами контролю. Характерними є прийоми конкретизації та прийняття
рішень.
Висновки. Таким чином, на основі проведеного нами дослідження
можемо стверджувати про важливість розробки внутрішньогосподарського контролю для автодорожніх організацій. Внутрішній контроль має
в своєму розпорядженні набір методичних прийомів, за допомогою
яких можна забезпечити реальність, достовірність та зіставність звітних
показників.
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It has been outlined the planning in the agricultural management. It has been defined the
main advantages and disadvantages of the realization of this process.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Очерченно роль бюджетирования в управлении сельскохозяйственной деятельностью.
Определенно основные преимущества и недостатки реализации данного процесса.
Ключевые сроки: бюджетирование, управление сельскохозяйственной деятельностью, управленческий учет, бюджет, бюджетное управление, бюджетный контроль.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Роки становлення і
розвитку незалежної України стали переломними для економіки держави
– особливо для сільського господарства. Боротьба за виживання та постійний пошук шляхів виходу із кризового становища стали основними
складовими стратегії сільгоспвиробників, яка пізніше призвела до багаточисельного їх розвалу та занепаду. Комплексне мислення, перспективний аналіз, знання законодавства та тонке відчуття ситуації – ось ті
риси, які були притаманні не багатьом, що витримали жорсткий тиск
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розколу могутнього державного формування та становлення нової незахищеної системи .
Тривалий період часу сільськогосподарські підприємства були
аутсайдерами у бізнесі, оскільки на першому плані переважала тактика
збереження уже існуючих матеріальних активів, робочої сили та землі –
як основного фактора виробництва, але аж ніяк не їх оновлення, модернізація чи нарощення.
Така ситуація загострювала і стан внутрішньогосподарських процесів. Логічно, що увага акцентувалася на виробництві, а система бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю, планування і аналізу зазнавала дисбалансу.
У той час, коли бухгалтерський облік, який має певне нормативне
регулювання та уніфіковано – стандартну форму, позиції утримував, то
внутрішньогосподарський, що містить у собі планування, контроль і аналіз
– втратив власну суть та актуальність, оскільки навіть існування намагань
його провадження не давало результату, бо показники, у багатьох випадках, були викривлені, недостовірні, неповні, несуттєві, аналізувалися вириваючись із загальної інформаційної сукупності на вимогу керівництва.
У період поступового виходу із кризи та усвідомлення ролі управлінських аспектів організації обліку, сільськогосподарські виробники все
більшу увагу зосереджують на побудові системи внутрішньгосподарського (управлінського) обліку. На даний час, можна говорити і про стратегічну мету бізнесу на селі, що можлива лише за умови здійснення планування (бюджетування).
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Аналізуючи численні напрацювання вітчизняних та зарубіжних
науковців з питань управлінського обліку – Бутинця Ф. Ф., Голова С.
Ф., Нападовської Л. В., Друрі К., Хорнгрена І. Т., Хорунжої Л. І., Фостера
Дж. та ін., можна стверджувати, що бюджетування, будучи процесом планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів, є найважливішим елементом системи
управління підприємством, а не просто інструментом фінансового менеджменту. За змістом бюджетування являє собою технологію планування,
обліку, контролю й аналізу фінансових, інформаційних і матеріальних
потоків, а також отриманих результатів. Воно охоплює всі функціональні сфери діяльності підприємства: маркетинг, адміністрування, управління персоналом, виробництво, закупівлі, контроль якості, дослідження,
продаж.

280

Цілі статті. Необхідність та зростання практичної необхідності
бюджетування як елемента управління сільськогосподарськими підприємствами зумовлюють потребу детального дослідження даного процесу,
його проблем і перспектив у контексті галузевих особливостей сільськогосподарського виробництва.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Використання бюджетного
управління дозволяє вирішити наступні завдання:
- створити ефективну систему управління фінансами;
- оптимізувати доходи й витрати як в цілому по підприємству,
так і по окремих структурних підрозділах – центрах відповідальності;
- розраховувати й оцінювати показники роботи підрозділів підприємства та керівників різних рівнів;
- підвищити інвестиційну привабливість сільськогосподарського
підприємства;
- встановити та оптимізувати ефективність управління підприємством.
Бюджетування – це стандартизований процес самостійно розроблених підприємством та загальновизнаних вимог і процедур. В даний
час у науковій і практичній літературі визначені наступні вимоги до
бюджетного планування:
- розробка бюджетів за усіма підрозділами підприємства та забезпечення єдиного процесу щодо їх підготовки і затвердження;
- координація діяльності підрозділів підприємства при розробленні бюджетів та їх структурованість;
- обґрунтованість показників бюджетів на основі досягнутих результатів, тенденцій, економічних чинників та темпів розвитку підприємства;
- можливість змін бюджетів з метою їх оптимізації;
- залучення до процесу бюджетування керівників різних рівнів
Для сільського господарства планування – себто бюджетування,
є обов’язковим та трудомістким процесом, що ускладнюється багатогранністю виробництва, широкою номенклатурою продукції, що не має
прогнозованої ціни, швидкозмінюючими цінами на матеріальні ресурси,
відсутністю висококваліфікованого персоналу, що може максимально
точно здійснити складання бюджетів.
Бюджетування, основою якого є облікова інформація, на сільськогосподарських підприємствах повинно стати елементом економічної
політики, тому важливим є забезпечення його безперервності, що означає
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створення суцільної – з року в рік – системи збору, обробки, аналізу даних
та зведення їх в окремі внутрішні документи – бюджети, що дозволить
акумулювати інформацію в єдиній базі та забезпечить доступ до неї у
розрізі різних періодів часу.
Зазвичай, на сільськогосподарських підприємствах не проводять
суцільного бюджетного планування, а використовують лише окремі його
елементи, застосовуючи підхід «згори – вниз», що вносить безумовний
позитив у систему управління підприємством, проте не забезпечує його
вичерпною інформацією.
При бюджетуванні необхідно враховувати певні фактори впливу,
серед яких: галузеві особливості виробництва, рівень конкуренції, політика формування облікової ставки, ціноутворення, забезпеченість основними та оборотними засобами, трудовими ресурсами, політика підтримки
та дотування сільськогосподарського виробництва, стратегічні плани
підприємства та ін.
Наприклад, бюджет продажу відображає обсяги майбутньої реалізації продукції, а відтак визначає і обсяги виробництва, і витрати різних
ресурсів. Однак у сільському господарстві виробництво залежать не лише
від необхідних чи бажаних об’ємів продажу, але й від ряду особливих
факторів, що притаманні галузі:
- сезонність;
- метеорологічна ситуація;
- кліматична зона;
- сівозміна;
- рівень селекційної роботи;
- хвороби рослин і тварин;
- форс-мажорні обставини об’єктивного та суб’єктивного характеру
та ін.
Страхуючи власні передбачення щодо обсягів майбутнього продажу,
керівництво сільськогосподарського підприємства може укладати різного
роду договори: форвардні і ф’ючерсні, договори контрактації сільськогосподарської продукції, угоди з державним резервним та аграрним фондами, тим самим, в окремих випадках, фіксуючи ціну та інші важливі умови.
Крім того, варто зауважити, що безумовною перевагою виробництва на селі є безумовна пов’язаність галузей виробництва, а відтак і
їх взаємозалежність. Мається на увазі те, що, на приклад, запланувавши
певні обсяги реалізації і вирощування зернових, керівництво підприємства, напевно не знаючи їх якісні характеристики, а відповідно і вартість,
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може припускати декілька шляхів використання урожаю. Зокрема: реалізацію як «класного» зерна або як фуражного, використання як насіння
для майбутніх посівів чи у складі кормової бази для тваринництва. Останній варіант означає збільшення поголів’я основного стада, нарощення
обсягів виробництва молока та м’яса, підвищення їх якості і кількості –
відповідно отримання доходів від їх реалізації, проте із імовірнісними
втраченими можливостями від продажів рослинницької продукції.
Процес бюджетування на сільськогосподарських підприємствах
у багато чому залежить від структури управління та розподілу обов’язків.
Середні підприємства, що провадять рослинництво і тваринництво, у
своєму арсеналі мають чималу кількість відділків, що представлені тваринницькими фермами, машино-тракторними та автопарками, будівельними бригадами, та земельними угіддями, які по сутті являються
бюджетними центрами.
Керівник підприємства, який відповідає за формування та проголошення стратегії фірми, у кінці року повинен висловити власні міркування щодо її планів, проблем і перспектив на наступний рік, встановивши певні директиви планування. Власне, такий крок повинен бути спрямований на формування послідовності дій у керівників нижчих ланок
управління в напрямку планування роботи підрозділів підприємства та
складання операційних і фінансових бюджетів.
Планування обсягів діяльності підприємства можливе лише за реального усвідомлення його виробничих можливостей. Така інформація формується у результаті клопіткої роботи по збору даних про стан посівних
площ, фізичний та моральний знос, потужність і якість техніки, продуктивність худоби, забезпеченість персоналом – і не є справою одного дня.
Підготовка функціональних бюджетів у відповідних бюджетних
цетрах є прерогативою середньої управлінської ланки, до якої у сільському господарстві можна віднести головного агронома, зоотехніка, інженера, завідувача гаражем, головного бухгалтера та економіста. Уваги
заслуговує і те, що розробка норм витрат по вирощуванню культур та
тварин здійснюється тими ж спеціалістами, тобто у сільському господарстві середня ланка управління є досить важливою.
Варто відмітити, що працівники, які мають агрономічну та технічну освіти можуть складати бюджети лише у кількісному виражені, тому
на певному етапі їх робота тісно переплітається із фінансовим та планово-економічним відділом підприємства.
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Найпростіше планування повинні здійснювати пересічні працівники, оскільки їх суб’єктивна точка зору, що базується на практичному
досвіді, сприятиме більш точному плануванню і прогнозуванню показників, а крім того, підвищить особисту зацікавленість у досягненні результату.
Паркінсон С. та Рустомджі М. зазначають, що бюджети мають
складатися людьми, які безпосередньо працюватимуть з ними [1]. Це твердження є особливо актуальним та беззаперечно спрацьовує на сільськогосподарських підприємствах, оскільки передбачити особливості технологічного процесу у рослинності чи тваринництві можуть лише відповідні спеціалісти, що володіють спеціальними знаннями та можуть прогнозувати вплив різного роду факторів на перебіг біологічних перетворень у сільськогосподарському виробництві. Досягнення показників
закладених у бюджет – справа тих самих працівників, оскільки лише головний агроном здатний скоординувати роботу цілої агрономічної служби, побудувавши процес виробництва на засадах дотримання технологій
посіву культур, їх догляду та збору урожаю; лише головний зоотехнік, розуміючи фізіологію тварин та знаючи реальні можливості – продуктивність кожної тварини, може досягти максимальних приростів, приплодів
чи надоїв.
Бюджетування у сільському господарстві при науково-обґрунтованому підході може стати суттєвим важелем впливу на адміністрацію та
працівників підприємства, стимулюючи їх до досягнення намічених
цілей та кінцевих результатів. Якщо працівники підприємства прийматимуть активну участь у розробці бюджетів, то такий факт може бути
використаний як елемент управління ним. Складання та доведення бюджетів з верху становить реальну загрозу для їх виконання, оскільки виключає момент відчуття власної участі та зацікавленості у самореалізації (рис. 1).
Бюджетування
Вища ланка управління

Керівник підприємства
Середня ланка
управління

Нижча ланка
управління

Головні спеціалісти:
- головний агроном;
- головний зоотехнік;
- головний інженер та ін.
Керівники підрозділів:
- бригадири;
- завідувачі
фермами та ін.
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Рис. 1 Схема бюджетування на сільськогосподарському підприємстві
Порівняння фактичних результатів господарської діяльності підприємства з плановими показниками дозволить встановити параметри,
які не відповідають плану, визначити резерви зростання прибутків та
зменшення витрат, виявити слабкі сторони в управлінні.
Підготовка зведеного бюджету вимагає зусиль і участі представників різних підрозділів підприємства, складання численних розрахунків і обґрунтувань, узагальнення і узгодження різних показників [1].
Прогнозування та планування – це передбачення, яке може стати,
а може і не стати бюджетом. Професори Стендсфорського університету
Т. Хорнгрен та Дж. Фотер вважають, що прогноз стає бюджетом тоді,
коли апарат управління визнає його реальність [3].
Проте неможливо не відмітити існування певних проблем та перепон у створенні системи суцільного бюджетування на сільськогосподарських підприємствах, та використання його як потужного управлінського важеля, а саме:
- нерозуміння керівників важливості бюджетного планування;
- відсутність висококваліфікованих працівників, які володіють
спеціальними знаннями;
- безініціативність працівників підприємства, відсутність матеріальної зацікавленості;
- неможливість максимально точно передбачити ціни на сільськогосподарську продукцію та матеріальні ресурси у різні проміжки часу
та ін.
Варто відмітити, що бюджет є інструментом як планування, так і
контролю. На початку періоду бюджет – це план, а в кінці – він слугує
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засобом контролю, за допомогою якого можна оцінити ефективність
діяльності і прийняти відповідні управлінські рішення.
Висновки. Необхідність і важливість бюджетування як елемента
управління сільськогосподарською діяльністю підтверджена часом та
практичною необхідністю суцільного планування і прогнозування показників діяльності підприємства, а контроль – як зворотній бік бюджетування, дозволяє встановити жорсткий нагляд за надходженням і витрачанням коштів, створити реальні умови для вироблення ефективної фінансової стратегії.
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Статья посвящена вопросам влияния особенностей современного состояния
рынка образовательных услуг в Украине на реализацию форм и систем финансирования.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Система освіти
– один із чільних соціальних інститутів, що органічно пов’язаний з фундаментальними основами суспільного устрою, його соціально-економічною
і політичною організацією, з характером і домінуючою спрямованістю
громадського життя.
Керування і фінансування в сфері вищої освіти вимагають розвитку
відповідних стратегій планування й аналізу політики, що ґрунтуються
на партнерських зв’язках, що встановлюються між вищими навчальними
закладами, державними і національними органами планування і координації,
для того щоб забезпечити належним чином упорядковане керування і
використання ресурсів з урахуванням критерію «витрати-ефективність».
Кінцевою метою управління повинно бути зміцнення інституціональної
місії вищих навчальних закладів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Суттєвий внесок у з’ясування проблем фінансування освіти
в перехідний період внесли: В. Врублевський, Г. Дмитренко, К. Корсак,
М. Карлін, І. Каленюк, В. Луговий, І. Молчанов, В. Паламарчук, А. Чухно
та ін. Науковий аналіз функціонування галузі освіти здійснено у працях
Й. Бескида, В. Куценко, В. Лагутіна, Г. Фокіна, В. Юхименка. Багато цікавих
ідей з реформуванням механізму фінансування вищої освіти розроблено
в працях західних науковців: МакМагона, Сачаропулоса, Фуллера та ін.
Значний науковий інтерес для осмислення проблем фінансування освіти в
перехідний період представляють класичні моделі фінансування, розроблені
Т. Шульцом, Г. Беккером, Дж. С. Міллем, М. Блаугом, М. Гліннестером,
С. Меррітом, Г. Вільсоном та іншими відомими економістами Заходу.
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Цілі статті. Фінанси вищої освіти – головна складова економічного
механізму функціонування вищої школи, яка включає в себе систему
грошових відносин, за допомогою яких здійснюється акумуляція, розподіл
і використання коштів на задоволення суспільних і особистих потреб в
одержанні вищої освіти.
Дослідження економічної сутності вищої освіти, її місця, ролі та
значення у відтворювальних процесах, як складної соціально-економічної
категорії, дає змогу узагальнити теоретичні положення та методологічні
засади для розвитку форм і методів фінансування вищої освіти, з метою
забезпечення доступності, інтенсифікації економічного зростання та
задоволення потреб в її отриманні.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Фінанси вищої освіти – головна
складова економічного механізму функціонування вищої школи, яка
включає в себе систему грошових відносин, за допомогою яких здійснюється
акумуляція, розподіл і використання коштів на задоволення суспільних
і особистих потреб в одержанні вищої освіти.
Практика реформування української економіки свідчить, що
теоретичного аналізу вимагають такі проблеми: з’ясування суб’єктів та
об’єктів фінансування; вплив особливостей сучасного стану ринку освітніх
послуг в Україні на реалізацію форм і систем фінансування; особливості
використання різних форм фінансування освіти; роль держави у регулюванні фінансування вищої освіти та його вплив на становлення цивілізованого ринку освітніх послуг в Україні та ін.
Концептуальною основою реформування механізму фінансування
вищої освіти в ринковій економіці є необхідність поступового переходу
від фінансування вищого навчального закладу загалом до фінансування
конкретного студента, від державного фінансування до змішаного, від
державної вищої освіти до приватної.
Національний дохід і суспільні фонди споживання, як джерела
фінансування вищої освіти використовуються по таких основних напрямках:
- споживання матеріальних благ працівниками вищої школи, включаючи і споживання їхніх сімей;
- матеріальні витрати на експлуатаційні потреби вищих навчальних закладів;
- збільшення вартості невиробничих фондів вищої школи, витрати
на розширення і зміцнення матеріально-технічної бази вузів;
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- витрати на наукові дослідження.
Залежно від підпорядкованості навчальних закладів їхнє фінансування проводиться із державного та місцевого бюджетів.
При встановленні пропорцій у розподілі засобів між різноманітними
видами бюджетів на фінансування вищої освіти, необхідно забезпечити
оптимальне сполучення двох важливих вимог:
а) економічно доцільну концентрацію ресурсів у державному бюджеті
на підготовку фахівців для галузей, що мають велике народногосподарське
значення, зокрема галузей, що відіграють важливу роль у прискоренні
науково-технічного прогресу в нашій країні;
б) необхідність врахування потреб областей у розвитку економіки,
культури і науки, у тому числі надання їм можливостей витрачати на цілі
їх бюджетні кошти.
Фінансування вищої освіти за рахунок державного бюджету є найважливішим регулятором темпів і пропорцій відтворення кадрів вищої
кваліфікації. Асигнування з державного бюджету на вищу освіту прийнято
відносити до централізованих джерел фінансування. Частина витрат на
утримання вищих навчальних закладів покривається за рахунок коштів
підприємств, а також за рахунок власних прибутків вищих навчальних
закладів. Ці асигнування на вищу освіту прийнято називати децентралізованими (позабюджетними) джерелами фінансування. До децентралізованих джерел фінансування відносяться також витрати підприємств, пов’язані
з безоплатною передачею вузам приладів і устаткування, невикористовуваних на виробництві, але придатних для навчальної і наукової праці.
Вищі навчальні заклади можуть мати кошториси прибутків і витрат
по спеціальним (позабюджетним) засобах. Ці засоби передбачаються у
фінансових планах міністерств (відомств) і передаються вузам у встановленому порядку.
Важливим джерелом додаткових позабюджетних засобів вузів є
одержання планового прибутку від проведення госпрозрахункової діяльності.
Серед децентралізованих джерел фінансування вищих навчальних
закладів варто виділити кошти, що надходять у вузи від перевищення прибутків над витратами по науково-дослідних і конструкторських роботах,
виконуваним по господарських договорах, і прибуток госпрозрахункових
організацій, що перебувають на балансі вищих навчальних закладів
(наприклад, прибуток від видавничої діяльності) та інше. Відповідно до
існуючих положень бюджетні кошти та інші надходження на утримання
вищого навчального закладу, передбачені його Статутом, повинні вико-

289

ристовуватися на відшкодування матеріальних та прирівняних до них
витрат на виконання робіт (надання послуг), що відповідають профілю
закладу, на виплату заробітної плати, стипендій, створення необхідної
матеріально-технічної бази, соціальний розвиток та матеріальне стимулювання трудового колективу відповідно до законодавства України. Вищий
навчальний заклад самостійно використовує бюджетні та позабюджетні
кошти відповідно до загального кошторису, що затверджується органом
управління, у підпорядкуванні якого перебуває навчальний заклад.
Удосконалювання бюджетного фінансування повинно доповнюватися
розвитком децентралізованих позабюджетних джерел фінансування і
впровадженням елементів госпрозрахунку в практику фінансування вищої
освіти з урахуванням їх народногосподарської доцільності.
У зв’язку з наміченою перебудовою вищої школи вводиться новий
тип взаємовідносин між вузами і підприємствами, організаціями, що буде
базуватися на договірних зобов’язаннях, що передбачають цільову підготовку
і перепідготовку кадрів на державній, плановій основі, при частковому
відшкодуванні витрат на ці цілі за рахунок галузей народного господарства.
Із зростанням обсягу нецентралізованих (позабюджетних) фінансових
ресурсів стає актуальною задача повного врахування всього обсягу фінансових ресурсів. Необхідно здійснити збалансованість усіх фінансових
ресурсів (бюджетних з позабюджетними) з конкретними матеріальними
фондами по видах витрат, відповідно до існуючої класифікації витрат.
Особливо важливо забезпечити ув’язування як бюджетних, так і позабюджетних фінансових ресурсів із конкретними матеріальними фондами
при плануванні таких видів витрат, у процесі виконання яких вузи стають
активними учасниками товарно-грошових відносин: витрати на навчання,
канцелярські та господарські витрати, на придбання устаткування й
інвентарю, капітальний ремонт будинків і споруд тощо.
Висновки. Мета чергового етапу реформування системи освіти –
створити гнучкий, відкритий механізм фінансування вузів, який здатний
забезпечити підйом України в сфері вищої освіти і її стійкий розвиток;
соціальну і професійну мобільність та гідний рівень життя людей; оволодіння
кожною бажаючою людиною, основними знаннями і цінностями, які несе
в собі вища освіта.
Для цього необхідно забезпечити фінансову стабільність функціонування системи вищої освіти, на основі введення соціальних і освітніх
стандартів, фінансових нормативів; поетапний перехід до інноваційноінвестиційної моделі управління системою вищої освіти, орієнтованою
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на безперервний процес оновлення механізмів фінансування освіти і
парку інноваційних технологій, різноманітність механізмів фінансування;
розвиток освітніх послуг, що відповідають запитам різних груп населення і
забезпечують можливість реалізації індивідуальних потреб і інтересів особистості; забезпечити рівність можливостей отримання і використання
вищої освіти на всіх етапах життєвого шляху людини, незалежно від
соціального положення і вибраної сфери професійної діяльності.
Оскільки фінансування з державного бюджету має бути достатнім
для забезпечення якості професійної підготовки кадрів, яка визначається
освітніми стандартами, то норматив повинен відображати реальну потребу
у засобах, а не використовуватися як спосіб розподілу бюджетних засобів і
коректуватися в сторону зменшення у зв’язку з їх недостачею.
Постійне зменшення бюджетних витрат на вищу освіту в Україні,
обумовлює необхідність розширення доходів вузів від позабюджетної
діяльності, як важливого фактора виживання й розвитку державної вищої
школи в сучасних умовах. А також необхідне підвищення питомої ваги
платної освіти в системі державної вищої школи по базових спеціальностях вузу, так як це реальна можливість вузу забезпечувати себе засобами
існування. Державні вузи не можуть, і не повинні робити тільки платне
навчання по спеціальностях, що користуються підвищеним попитом,
однак робота з розширення платного навчання повинна продовжуватися.
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БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ:
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗГІДНО ВИМОГ ДІЮЧИХ СТАНДАРТІВ
У статті розглянуто проблеми обліку біологічних активів сільськогосподарських
підприємств відповідно до вимог діючого законодавства, викладено нові практичні підходи
обліку біологічних активів.
Ключові слова: біологічні активи, сільськогосподарська продукція, продукти переробки сільськогосподарської продукції, тварина, рослина.
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BIOLOGICAL ASSETS: ORGANIZATION OF ACCOUNT
IS IN OBEDIENCE TO THE REQUIREMENTS
OF OPERATING STANDARDS
In the article the problems of account of biological assets of agricultural enterprises are
considered in accordance with the requirements of current legislation, new practical approaches
of account of biological assets are expounded.
Keywords: biological assets, agricultural produce, products of processing of agricultural
produce, zoon, plant.

Кацевич В. К.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ:
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА
СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТАНДАРТОВ
В статье рассмотрены проблемы учета биологических активов сельскохозяйственных предприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства, изложены новые практические подходы учета биологических активов.
Ключевые слова: биологические активы, сельскохозяйственная продукция, продукты переработки сельскохозяйственной продукции, животное, растение.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. В умовах розвитку
ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією
ефективного управління виробничими і комерційними структурами,
знаряддям контролю за раціональним і економічним використанням
матеріальних та фінансових ресурсів з метою досягнення комерційного
успіху і виконання фінансових обов’язків перед кредиторами.
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Україна, як європейська держава, інтегрується у світове співтовариство не лише за економічними та соціальними напрямками, але також
повинна мати відповідну законодавчу та нормативну базу для забезпечення належного економічного та соціального розвитку, який відповідає
європейським вимогам та стандартам.
Не пройшла стороною ця проблема і організацію бухгалтерського
обліку у сільському господарстві.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Зважаючи на виняткову важливість науковцями та господарськими практиками проводиться вивчення та узагальнення зарубіжного
та вітчизняного досвіду щодо обліку біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах
Значний внесок у розв’язання завдання щодо адаптації обліку
біологічних активів до умов країн світового простору зробили українські
науковці, зокрема, Дем’яненко М. Я., Коцупатрий М. М., Михайлов М. Г.,
Моссаковський В. Б., Огійчук М. Ф., Жук В. М. та ін.
У дослідженнях цих авторів обґрунтовано економічну суть та організацію бухгалтерського обліку біологічних активів відповідно до вимог
діючого законодавства. Водночас науково-методологічні засади обліку
біологічних активів на даний час ще недостатньо досліджені. Необхідність розробки практичних засад бухгалтерського обліку біологічних
активів зумовлює актуальність та практичну значимість цього дослідження.
Цілі статті. Розкрити об’єктивний характер змісту та сутності
біологічних активів, виявити недоліки в організації обліку, здійснити
пошук шляхів підвищення результативності та удосконалення обліку
біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 18 листопада 2005 р. Міністерством фінансів було прийнято наказ № 790 «Про затвердження Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», яким визначено методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи й сільськогосподарську продукцію
та розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Набрав чинності
цей документ з 01.01.2007 р.
Спроба викласти методичні рекомендації з організації обліку
біологічних активів у одному нормативному документі, на наш погляд,
є не дуже вдалою та не в повній мірі задовольняє бухгалтерів-практиків
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для організації обліку у сільськогосподарських підприємствах.
Так, відповідно до п.2 П(С)БО 30 норми цього положення застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами
усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) саме щодо сільськогосподарської діяльності. Однак, у Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку зазначено, наприклад, що на субрахунках 107 «Тварини» і 108 «Багаторічні насадження» ведеться облік довгострокових біологічних активів, у тому числі багаторічних насаджень,
які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю.
Визначення біологічного активу наведене у стандарті свідчить про
те, що біологічний актив – тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або
додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні
вигоди.
Водночас у стандарті визначено, що довгострокові біологічні активи
– усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами. Ніби
все зрозуміло, але ж на якому тоді рахунку бухгалтерського обліку (на
107 або ж 163) обліковувати поголів’я основного стада великої рогатої
худоби, свиней та овець.
У п.3 П(С)БО також зазначено, що це положення не поширюється на:
- сільськогосподарську продукцію, що зберігається після її первісного визнання.
- продукти переробки сільськогосподарської продукції.
- біологічні активи, не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю.
Зрозуміло, але що це за «сільськогосподарська продукція, що зберігається після її первісного визнання». Ніяких визначень на цей термін,
особливо щодо «первісного визнання» ніде не наведено.
Тобто, розмежувати поточний біологічний актив у рослинництві
та готову сільськогосподарську продукцію є на наш погляд досить
проблематичним і створює додаткові проблеми у організації та веденні
обліку на сільськогосподарському підприємстві.
Крім того, до довгострокових біологічних активів у тваринництві
відносять лише основне стадо овець, основне стадо великої рогатої худоби
та основне стадо свиней. Перелік досить вичерпний. А на якому рахунку
бухгалтерського обліку тоді обліковувати робочу худобу?
Аналогічна ситуація і з обліком поточних біологічних активів у
тваринництві. Так, згідно із П(С) БО 30 до них відносять тварини на
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вирощуванні і відгодівлі (від яких можна отримати лише приріст живої
маси та гній), риба (риборозведення), доросла птиця та сім’ї бджіл. Не
визначено, де обліковувати молодняк племінних та робочих коней, а
також звірів та кролів.
Стосовно довгострокових біологічних активів у рослинництві, то
тут ситуація є також значно складною. Так до них відносять лише виноградники, сади, дерева в лісі (лісовий масив). Перелік довгострокових
біологічних активів рослинництва є досить вичерпним. Знову виникає
питання щодо визначення рахунка бухгалтерського обліку на якому слід
вести облік кущів смородини, малини, суниць та ін., які плодоносять
декілька років. У стандарті та додатку до нього це не визначено.
Саме визначення, того, що біологічний актив це тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди зрозуміти досить бухгалтерупрактику досить складно.
Наприклад до складу поточних біологічних активів рослинництва
віднесено зернові культури, овочеві культури, технічні культури, кормові
культури, розсадники і все.
Водночас у цьому ж стандарті, визначено, що сільськогосподарська
продукція це актив, одержаний в результаті відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання.
Отже, якщо сільськогосподарське підприємство зібрало урожай
зернових культур, то куди працівникам облікової служби зараховувати
цю сільськогосподарську продукцію до поточного біологічного активу
рослинництва чи до готової сільськогосподарської продукції. І що можна
відокремити від озимих зернових, щоб отримати біологічний актив і сільськогосподарську продукцію. Запитань значно більше ніж відповідей.
Поряд з цим, виникає питання як і де обліковувати сільськогосподарському підприємству витрати та готову продукцію отриману від
вирощування картоплі. А на якому рахунку обліковувати багаторічні
трави: у складі довгострокових чи поточних біологічних активів? Вирощують їх і отримують продукцію 2-3 роки.
Тобто, незрозуміло все ж таки, які біологічні активи слід обліковувати на рахунку 211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які
оцінені за справедливою вартістю» які рослини та за якою вартістю, для
того, щоб оцінити їх як біологічний актив. За якою вартістю можна
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оцінити біологічний актив: зернові культури. За вартістю насіння, але
насіння не є біологічним активом, якщо його своєчасно не посіяти та не
доглядати. А, якщо посіяти то це вже і не біологічний актив, а витрати
на виробництво сільськогосподарської продукції.
Що ж тоді виходить обліковувати на цьому ж все таки рахунку, і
що можна визнавати поточним біологічним активом у рослинництві
тобто яку рослину, що в процесі біологічних перетворень здатна давати
сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а
також приносити в інший спосіб економічні вигоди.
Навіть бухгалтеру практику слід довго задуматись та і придумати
немає нічого. Так і працюють сільськогосподарські облікову служби.
Облік ведуть за старими методами та принципами, а біологічні активи...
мабуть ще повинні почекати, або достигнути чи дозріти, щоб їх визнавати
саме біологічними активами та отримати від них сільськогосподарську
продукцію або ж додаткові біологічні активи.
Питання досить складне і не однозначне.
Водночас у плані рахунків, із змінами та доповненнями визначено,
що рахунок 16 «Довгострокові біологічні активи» призначено для обліку
й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих
на умовах фінансової оренди довгострокових біологічних активів.
Кореспонденція рахунків дуже проста за дебетом рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи» відображається надходження довгострокових
біологічних активів, за кредитом – їх вибуття.
Водночас у визначенні субрахунків рахунку 16 «Довгострокові
біологічні активи» є досить багато невизначеностей, зокрема не зрозуміло,
як класифікувати довгострокові біологічні активи рослинництва, які
оцінені за справедливою вартістю, або ж довгострокові біологічні активи
рослинництва, які оцінені за первісною вартістю, або ж довгострокові
біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
та довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною
вартістю та незрілі довгострокові активи, які оцінюються за справедливою
вартістю, незрілі довгострокові активи, які оцінюються за первісною
вартістю.
В той же час у цій же Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій зазначено, що рахунок 21 «Поточні
біологічні активи» призначено для обліку й узагальнення інформації
про наявність та рух поточних біологічних активів тваринництва, зокрема
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тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів,
сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для
реалізації, та рослинництва, які оцінюються за справедливою вартістю,
зокрема зернові, технічні, овочеві та інші культури тощо.
У самій інструкції навіть відсутня кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку з обліку надходження та вибуття поточних біологічних
активів.
Висновки. Для урегулювання усіх цих питань слід внести зміни
до П(С)БО 30 із залученням фахівців Міністерства аграрної політики
України, провідних бухгалтерів-практиків, що дасть змогу забезпечити
облік біологічних активів сільськогосподарських підприємств відповідно
до вимог чинного законодавства та світової практики.
1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій та Інструкція про його застосування.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи».
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЫБЫТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
В ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В статье проанализированы суть методов оценки в бухгалтерском учете, их значение при оптимальном выборе оценки запасов, которые используются в швейном производстве.
Ключові слова:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Важливою передумовою обліку виробничих запасів є їх оцінка, яка має вплив на визначення собівартості продукції. Особливої ваги дане питання набуває за
сучасних умов господарювання, коли ринкові ціни на виробничі запаси
постійно змінюються. «Оцінка вартості запасів в бухгалтерському обліку
дуже важлива, так як від неї залежить собівартість реалізованих товарів
і, як результат, прибуток за звітний період», – зазначає Д. Міддлтон [1,
с.115].
Зменшення собівартості готових виробів є однією з головних умов
підвищення ефективності швейного виробництва. А тому, вагомого значення набуває наявність об’єктивної і достовірної інформації про надходження виробничих запасів, формування їх собівартості, рівень закупівельних цін, умови зберігання та ефективність використанням. Основним
джерелом такої інформації є бухгалтерський облік.
Підкреслюючи важливість даного питання В. А. Єрофеєва зазначає:
«Невід’ємним питанням раціональної організації обліку, що в значній мірі
визначає точність калькулювання собівартості продукції, є правильна оцінка
матеріалів, а також облік і розподіл транспортно-заготівельних витрат»
[2, с. 133].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми обліку і оцінки виробничих запасів знайшли відображення в працях вітчизняних вчених, зокрема: М. Кужельного, І. Лазаришиної, Н. Малюги, та зарубіжних: Б. Нідлза, Х. Андерсона, Д. Колдуелла,
Р. Ентоні, Дж. Ріса, Е. Райса, Д. Міддлтона, Г. Муса, Р. Ханшманна.
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Цілі статті. Метою статті є обґрунтування оптимальних методів
оцінки виробничих запасів при їх вибутті з врахуванням особливостей
швейного виробництва.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Оцінка є важливим елементом
методу бухгалтерського обліку і тісно пов’язана з іншими його складовими.
Проте, вчені по-різному визначають її суть. Так, В. В. Сопко оцінювання трактує як спосіб вартісного визначення господарських фактів
– явищ і процесів [6, с. 60], за допомогою якого натуральні (речові і
трудові) характеристики перетворюються на вартісні.
Р. Л. Хом’як [8, с. 19], О. І. Васюта-Беркут, Г. Ф. Шепітко, Н. О. Ромашевська [9, с. 59] вважають, що оцінка – це відображення об’єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх в цілому на підприємстві. М. В. Кужельний та В. Г. Лінник зазначають про те, що необхідно постійно порівнювати витрати підприємства з результатами його господарської діяльності, контролювати виконання окремих показників, здійснювати відповідні групування засобів
виробництва або коштів з метою отримання узагальнених даних за єдиним вимірником у цілому по підприємству…завдяки способу, який називається оцінкою [3, с. 56].
Ряд зарубіжних вчених (Б. Нідлз, Х. Андерсон, Д. Колдуелл) оцінку матеріальних запасів визначають як одну з найбільш цікавих і широко
обговорюваних проблем бухгалтерського обліку [5, с. 163], так як помилка в оцінці матеріальних запасів на кінець поточного року може
мати негативний вплив на величину чистого прибутку як у поточному,
так і в наступному році. Такої ж думки дотримується Д. Міддлтон, який
грошову оцінку наявних на підприємстві запасів вважає однією з головних проблем бухгалтерського обліку [1, с. 114].
У відповідності до П(С)БО 9 «Запаси» в бухгалтерському обліку
та звітності виробничі запаси повинні відображатись за найменшою з
двох оцінок: первинною вартістю або чистою вартістю реалізації. Під
чистою вартістю вважається очікувана ціна реалізації запасів за умов
звичайної діяльності за вирахуванням можливих витрат на завершення
їх виробництва та реалізацію.
Придбані виробничі запаси використовуються, в основному, при
виготовленні швейних виробів. Проте, коливання в вартості одного і
того ж матеріалу викликає зміни в собівартості виробленої продукції. А
тому, як зазначає А. К. Шишкін, виникає потреба в обґрунтованому сп-
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санні матеріалів на собівартість різних виробів [10, с. 66]. «Складність, яка
виникає при вибутті матеріалів, полягає в їх оцінці», – вважає К. Друрі
[11, с. 68].
Відпуск виробничих запасів на швейних підприємствах здійснюється
за одним з методів, зазначених у П(С)БО 9 «Запаси» (рис. 1), а саме:
- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
- середньозваженої собівартості;
- собівартості перших за часом надходження (ФІФО);
- нормативних затрат;
- ціни продажу.
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1) за ідентифікованою
собівартістю

Передбачає оцінку за ідентифікованою собівартістю запасів, що дозволяє в будь-який
момент часу визначити вартість відповідної
одиниці запасів, а також встановити дату
витрачання кожної одиниці певного виду
запасу, собівартість витраченого запасу і
вартість запасу, що залишився.

2) за середньозваженою
собівартістю

Проводиться за кожною одиницею запасів
діленням сумарної вартості залишку таких
запасів на початок звітного місяця і вартості
одержаних у звітному місяці запасів на
сумарну кількість запасів на початок звітного
місяця і одержаних у звітному місяці запасів.

3) за методом Fifo

Запаси оцінюються за ціною придбання (заготівельна собівартість), якщо вона менша
від ціни продажу. Fifo – це метод оцінки за
первісною вартістю, тобто за собівартістю
перших за часом надходження закупок.

4) оцінка за
нормативними
затратами

Оцінка полягає у застосуванні норм витрат
на одиницю продукції (робіт, послуг), які
встановлені підприємством з урахуванням
нормальних рівнів використання запасів,
праці, виробничих потужностей і діючих
цін. Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до фактичних,
норми затрат і ціни повинні регулярно у нормативній базі перевірятися і переглядатися.

5) оцінка за цінами
продажу

Заснована на застосуванні підприємствами
роздрібної торгівлі середнього відсотка торговельної націнки товарів. Цей метод застосовують підприємства, що мають значну і
змінну номенклатуру товарів з приблизно
однаковим рівнем торговельної націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається
як різниця між продажною роздрібною
вартістю реалізованих товарів і середнього
відсотка торговельної націнки на ці товари.
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Рис. 1. Характеристика методів оцінки вибуття запасів
«Основна проблема при виборі методу оцінки товарних запасів для
окремої фірми полягає в тому, що матеріальні запаси відображаються
як в Балансі так і в Звіті про прибутки і збитки», – зазначають Б. Нідлз,
Х. Андерсон, Д. Колдуелл [5, с. 171].
Як відомо, ціни на виробничі запаси протягом року постійно
змінюються, в результаті чого одна і та ж сама кількість запасів може
бути придбана за різною ціною. Тому, досить часто, при використанні
одного і того ж виду запасу неможливо визначити, з якого конкретного
придбання і яку частину уже використано, а яка залишилась на складі,
тобто встановити їх фізичний рух.
Взагалі, фізичний рух запасів передбачає їх вибуття у відповідності до черговості їх надходження за принципом, перший на склад –
перший зі складу. Так як вибуття виробничих запасів не завжди співпадає з їх фізичним рухом, більш важливого значення набуває інформація
про рух вартості. Зарубіжні вчені Б. Нідлз, Х. Андерсон та Д. Колдуелл
зазначають, що саме «рух вартості» означає ув’язку затрат з запланованим
їх потоком, що дає можливість правильніше і точніше оцінювати прибуток, який є основною ціллю при оцінці матеріальних запасів [5, с. 164].
Не залежно від того, коли і які запаси надійшли, коли і які вибули, підприємство може застосовувати будь-який з методів оцінки їх вибуття. Проте, вибір методу оцінки повинен бути виваженим і продуманим рішенням кожного підприємства, з обов’язковим врахуванням діючої системи обліку. Один і той самий метод при різних системах обліку
забезпечує наявність різних даних щодо вартісного виміру виробничих
запасів та величини одержаного фінансового результату.
Облік виробничих запасів на швейних підприємствах може здійснюватись у відповідності до двох систем – постійної та періодичної,
вибір якої обумовлюється в наказі про облікову політику підприємства.
На жаль, застосування систем обліку запасів у нашій країні на законодавчому рівні не регламентується що створює певні труднощі при застосуванні методів оцінки вибуття виробничих запасів.
Облік виробничих запасів на швейних підприємствах може здійснюватись у відповідності до двох систем – постійної та періодичної,
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вибір якої обумовлюється в наказі про облікову політику підприємства.
На жаль, застосування систем обліку запасів у нашій країні на законодавчому рівні не регламентується, що створює певні труднощі при застосуванні методів оцінки вибуття виробничих запасів.
Розглянемо детальніше особливості застосування методів оцінки
запасів при їх вибутті у відповідності до систем обліку запасів, зазначивши недоліки, переваги і можливість застосування на швейних підприємствах.
Так, метод обліку за ідентифікованою собівартістю передбачає використання або продаж запасу за собівартістю придбання кожного його
виду. Такий метод доцільно застосовувати до тих видів виробничих запасів які є незамінними один одним, використовуються для виконання
спеціальних замовлень чи проектів або за умови торгівлі дорогоцінними товарами.
При застосуванні цього методу рух вартості виробничих запасів
співпадає з їх фактичним рухом. До того ж, величина відпущених запасів і їх залишків обліковується за фактичною вартістю. Проте, застосування методу ідентифікованої собівартості базується на використанні
комп’ютерних технологій обліку та пристроїв зчитування штрихових кодів,
так як кожна одиниця запасу має особливі, специфічні властивості.
«Застосування даного методу, – зазначають Г. А. Велш та Д. Г. Шорт,
– передбачає кодування кожної закупки перед тим, як перенести її до
складу товарно-матеріальних запасів, або вести окремий облік за кожною окремою одиницею товару» [2, с. 310]. В результаті, однакові за призначенням запаси обліковуються за різною вартістю, що не дуже зручно.
Оцінка вибуття виробничих запасів за методом ідентифікованої
собівартості конкретної одиниці запасів наведена у табл. 1.
Таблиця 1
Визначення собівартості вибулих запасів
методом ідентифікованої собівартості
Залишок
Залишок
Надходження
Вибуття
на початок
на кінець
К-сть Ціна Сума К-сть Ціна Сума К-сть Ціна Сума К-сть Ціна Сума
1. Голки 20 0,80 16,00
20 0,80 16,00
2. Голки 50 1,00 50,00
20 1,00 20,00 30 1,00 30,00
3. Голки 30 1,50 45,00
10 1,50 15,00 20 1,50 30,00
4. Голки
30 2,00 60,00
20 2,00 60,00
5. Голки
40 1,10 44,00 30 1,10 33,00 10 1,10 11,00

№

Назва
товару
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Разом

100

111,00 70

104,00 60

68,00 110

147,00

На недоцільність використання методу ідентифікованої собівартості
до групи власних виробничих запасів швейних підприємств вказують
ряд причин, а саме: в багатьох випадках важко і, практично, не можливо прослідкувати рух конкретного виду запасу, по-друге, встановити,
який матеріал і з якого придбання використано, а який залишився в запасі,
можна лише зі значною часткою умовності і, по-третє, метод є досить
обтяжливим і непрактичним через вартісну нестабільність одиниці запасів.
До того ж, даний метод завжди залишає простір для маніпулювання цифрами, так як із декількох однакових одиниць вибулих виробничих запасів можуть бути вибрані ті, вартість яких найбільше відповідає цілям поліпшення фінансового стану підприємства. З цього приводу
Р. Л. Хом’як [8, с. 121] та Ф. Ф. Бутинець [7, с. 291] зазначають про те, що
залежно від того, який саме з однакових запасів використає підприємство,
прибуток буде змінюватись відповідно до первісної вартості кожного запасу.
Метод середньозваженої собівартості передбачає вирахування середньої ціни одиниці запасів шляхом ділення сумарної вартості залишку запасів на початок періоду і тих, що надійшли, на сумарну кількість цих же
запасів.
При цьому середня вартість одиниці запасу може розглядатись (в
залежності від системи обліку) як за звітний період, так і після кожного
нового надходження.
Так, при системі періодичного обліку запасів робиться припущення,
що всі запаси одержані та використанні в один і той же час – в кінці звітного періоду. Вирахувана середня вартість одиниці запасів множиться
на кількість, одержану в результаті фізичного їх підрахунку. Одержаний
результат свідчитиме про вартісний вимір залишку виробничих запасів
на кінець звітного періоду (табл. 2).
Таблиця 2
Визначення собівартості вибулих запасів
методом середньозваженої собівартості в умовах періодичного обліку
Залишок
Залишок
Надходження
Вибуття
на початок
на кінець
К-сть Ціна Сума К-сть Ціна Сума К-сть Ціна Сума К-сть Ціна Сума
1. Голки 20 0,80 16,00
2. Голки 50 1,00 50,00
3. Голки 30 1,50 45,00
4. Голки
30 2,00 60,00

№ Назва
п/п товару
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5. Голки
Разом
100

40
111,00 70

1,10 44,00
104,00 60

1,26* 75,60 110

1,26 138,60

* (111 + 104) / (100 + 70) = 1,26.

Цей метод найбільш простий і найменш трудомісткий у застосуванні. Проте, саме простота у вирахуванні містить загрозу легкого маніпулювання цифрами в бік завищення або заниження показників витрачених запасів.
При системі постійного обліку нова ціна запасу вираховується після
кожної чергової партії їх надходження, а періодом є проміжок часу між
попереднім та поточним видатком запасів. В даному випадку вартість
одержаних запасів усереднюється з наявною, в результаті чого виробничі запаси обліковуються як одна партія за однією обліковою ціною (табл. 3).
Таблиця 3
Визначення собівартості вибулих запасів методом
середньозваженої собівартості в умовах постійного обліку
Залишок
Надходження
Вибуття
на початок
К-сть Ціна Сума К-сть Ціна Сума К-сть Ціна Сума
1. Голки 20 0,80 16,00
2. Голки 50 1,00 50,00
3. Голки 30 1,50 45,00
Разом
100 1,11 111,00
4. Голки
20 1,11 22,20
5. Голки
30 2,00 60,00
6. Голки
10 1,35 13,50
7. Голки
40 1,10 44,00
8. Голки
30 1,28 38,40
Разом
70
104,0 60
74,10
№ Назва
п/п товару

Залишок
на кінець
К-сть Ціна Сума

80

1,11 88,80

100 *1,35 135,00
140 **1,28 179,20
110 1,28 140,80

* (88,80 + 60) / (80 + 30) = 1,35;
** (135 + 44) / (100 + 40) = 1,28.

Застосування даного методу при системі постійного обліку дає об’єктивну інформацію про вартість запасів і, практично, не дає можливості
маніпулювання з цифрами. Проте, значний обсяг роботи та складність
вирахування середньої ціни широкої і різноманітної номенклатури виробничих запасів швейних підприємств свідчать про недоцільність його
застосування.
Крім того, оцінка залишків виробничих запасів та собівартість
готової продукції, за цим методом, не є повністю об’єктивною, так як при
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вирахуванні середньозваженої собівартості враховуються всі ціни, за
якими придбавались запаси і тим самим втрачається контроль за їх
зміною.
За методом ФІФО (його ще називають методом оцінки запасів за
цінами перших закупок) першими вибувають запаси, які надійшли першими. Тобто, рух виробничих запасів відбувається у порядку черговості
їх надходження за принципом – перший на склад – перший зі складу.
Відповідно, одиниці, що залишаються в запасах на кінець звітного
періоду, вважаються тими, що надійшли першими.
При системі періодичного обліку, вартість виробничих запасів на
кінець звітного періоду визначається шляхом множення їх кількості (вирахуваної шляхом фізичного підрахунку), на ціни останніх надходжень
(табл. 4).
Таблиця 4
Визначення собівартості вибулих запасів
методом ФІФО в умовах періодичного обліку
Вибуття
Залишок на кінець
№ Назва Залишок на початок Надходження
п/п товару К-сть Ціна Сума К-сть Ціна Сума К-сть Ціна Сума К-сть Ціна Сума
1. Голки 20 0,80 16,00
2. Голки 50 1,00 50,00
10 1,00 10,00
3. Голки 30 1,50 45,00
30 1,50 45,00
4. Голки
30 2,00 60,00
30 2,00 60,00
5. Голки
40 1,10 44,00
40 1,10 44,00
Разом
100
111,00 70
104,00 60
*56,00 110
159,00

* (40 х 1,10) + (30 х 2,00) + (30 х 1,50) + (10 х 1,00) =159;
111,00 + 104,00 – 159,00 = 56,00.

Виробничі запаси, які не виявлені під час їх інвентаризації, вважаються вибулими і списуються з обліку за цінами попередніх надходжень.
При застосуванні систему постійного обліку після кожної операції вибуття необхідно впорядкувати одиниці виробничих запасів з відповідними одиничними величинами їх вартості. Це зумовлено тим, що
запаси, які були придбані раніше за відповідну ціну, першими йдуть у
використання і у цей момент вартість придбання саме цих запасів відноситься до собівартості виготовленої продукції (табл. 5).
Таблиця 5
Визначення собівартості вибулих запасів
методом ФІФО в умовах постійного обліку
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Вибуття
Залишок на кінець
№ Назва Залишок на початок Надходження
п/п товару К-сть Ціна Сума К-сть Ціна Сума К-сть Ціна Сума К-сть Ціна Сума
1. Голки 20 0,80 16,00
2. Голки 50 1,00 50,00
10 1,00 10,00
3. Голки 30 1,50 45,00
30 1,50 45,00
4. Голки
30 2,00 60,00
30 2,00 60,00
5. Голки
40 1,10 44,00
40 1,10 44,00
Разом
100
111,00 70
104,00 60
*56,00 110
159,00

* (20 х 0,80) + (40 х 1,00) = 56,00.

Даний метод доцільно застосовувати на швейних підприємствах,
так як він є простим у використанні, запобігає можливості маніпулювання прибутком та сприяє відображенню запасів у балансі підприємства
за вартістю, яка приблизно збігається з їх поточною ринковою вартістю.
До того ж, при застосуванні даного методу рух вартості запасів максимально наближений до фізичного їх руху, причому, чим частіше здійснюється придбання і витрачання запасів, тим ближчим є це наближення.
Недоліком застосування методу ФІФО є те, що в період інфляції
він забезпечує наявність невиправдано завищеної суми прибутку, так як
при зростанні цін на запаси швейне підприємство підвищує реалізаційні
ціни на продукцію, не враховуючи при цьому, що виробничі запаси
були придбані до моменту росту цін.
Якщо ж вибулі виробничі запаси оцінюються з використанням
встановлених норм витрат на одиницю продукції та діючих цін, то, в
подальшому, необхідно постійно порівнювати фактичні та нормативні
показники. Коливання купівельних цін, нестабільність економіки, важке
фінансове становище швейних підприємств не сприяють практичному
застосуванню даного методу.
Останній метод, який зазначено у П(С)БО 9 «Запаси» і який ми
будемо розглядати, є метод ціни продажу. Як свідчить практика, даний
метод доцільно застосовувати на швейних підприємствах, які крім виготовлення швейних виробів здійснюють торгівельну діяльність, з приблизно однаковим рівнем торгової націнки.
За цим методом собівартість реалізованих товарів визначається
як різниця між реалізаційною їх вартістю і сумою торгової націнки на ці
товари. Сума торгівельної націнки на реалізовані товари визначається
як добуток продажної вартості реалізованих товарів і середнього відсотку торговельної націнки. В свою чергу середній відсоток торгової націнки
вираховується шляхом ділення суми залишку торгових націнок на по-
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чаток звітного місяця і торгових націнок у продажній вартості товарів,
одержаних у звітному місяці, на суму реалізаційної вартості залишку
товарів на кінець звітного місяця та реалізаційної вартості проданих у
звітному місяці товарів.
Порівняння методів оцінки вибуття запасів представлено у табл. 6.
Таблиця 6
Порівняння методів оцінки вибуття запасів
Найменування
методу
Середньозважена
собівартість
Перший за часом
надходження (ФІФО)

Собівартість товару в умовах: Собівартість залишку в умовах:
періодичного
постійного
періодичного
постійного
обліку
обліку
обліку
обліку
75,60

74,10

138,60

140,80

56,00

56,00

159,00

159,00

Як показують дані табл. 6, застосування різних методів оцінки
виробничих запасів при їх вибутті забезпечує різні дані щодо собівартості використаних виробничих запасів, а відтак, і величини одержаного чистого прибутку, а також вартісного виміру вартості виробничих
запасів на кінець періоду.
Так, лише при застосуванні методу «перше надходження-перше
вибуття» собівартість запасів в умовах періодичного і постійного обліку
становить одну і ту ж саму величину. В умовах зростання цін на запаси
формула ФІФО забезпечує найбільш низьку собівартість продажу, і,
відповідно, найбільшу суму прибутку. Водночас, за даним методом вартість запасів, яка знайде відображення у балансі підприємства на кінець
звітного періоду, буде найбільш відповідати їх фактичному вартісному
виміру.
В свою чергу, середньозважена собівартість продажу забезпечує
більш рівну величину прибутку, зазнає меншого впливу закупівельних
цін, проте, розрахунок (за даним методом) є складнішим і в умовах зростання цін, собівартість запасів на кінець звітного періоду, звичайно є
нижчою за їх ринкову вартість.
Крім того, при застосуванні методу середньозваженої собівартості вираховується середня ціна запасу, в результаті чого згладжується
нерівність цін на придбані, протягом звітного періоду, запаси. А відтак,
втрачається контроль за тенденцією їх змін, що, в умовах значного коливання цін, є значним недоліком, який вказує на недоцільність застосування даного методу і перевагу методу ФІФО.

308

Висновки. Таким чином, найоптимальнішим методом оцінки виробничих запасів для швейних підприємств, які займаються виготовленням виробів є метод ФІФО, використання якого забезпечує контроль за
рівнем цін на запаси, а при здійсненні і виробничої і торгівельної діяльності – ще й метод ціни продажу.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Нині в економіці
України намітилися позитивні тенденції економічного зростання, темпи
та стійкість якого залежать від здатності банківської системи забезпечувати потреби суб’єктів господарювання необхідними кредитними ресурсами.
Разом з тим, загальна тенденція сучасного розвитку кредитних операцій
вітчизняних банків свідчать про суттєвий вплив частки споживчого кредитування на їх стійкість та ліквідність. Розвиток сфери споживчого
кредитування, зростання обсягів якого спостерігається останнім часом,
спричинив виникнення низки специфічних проблем, пов’язаних не лише
із зростанням проблемної заборгованості, але й із недоліками в діяльності
самих банків, які для надання довгострокових кредитів використовували
короткострокові міжбанківські позички.
У діяльності комерційних банків України формується тенденція
до універсалізації здійснюваних операцій, тому й банківський кредитний
портфель нарощується різноманітними видами кредитів, що у свою
чергу вимагає від банківського менеджменту розробки різних стратегій
управління кредитними ризиками. А це – надзвичайно складне завдання,
оскільки різним видам кредитів у банківському портфелі притаманні
свої особливі ризики.
Варто наголосити ще й на такому аспекті проблеми споживчого
кредитування як його вплив на цінову політику в окремих секторах економіки. Як відомо, існує такий фактор впливу на інфляцію як «перенасичення кредитом» національного господарства. Відносна простота й доступність кредитів для населення збільшують обсяг платоспроможного попиту,
що позначається на зростанні цін. Ілюстрацією до цієї проблеми може
бути іпотечна криза у США, коли іпотечні кредити видавалися під 3-4%,
а зростання цін на нерухомість відбувалося на 15-20%, що в умовах
різкого зниження попиту привело до кризи на фінансових ринках, адже
обсяг іпотечного фінансування сягнув 75% ВВП країни. За прогнозами
аналітиків Україні ця проблема не загрожує, адже обсяг іпотечного ринку
за різними оцінками сягає не більше 8-10% ВВП. Проте різка відмова
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від споживчого кредитування (наприклад, під впливом регуляторних актів
НБУ) може призвести до зменшення зростання окремих складових споживчого ринку. Уже мають місце певні наслідки – зменшення попиту в
сфері житлового будівництва привело до зниження фінансових показників
у діяльності підприємств з виробництва будівельних матеріалів.
Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблеми. Розгляд та аналіз різноманітних аспектів, що впливають на
формування ринку споживчого кредитування в Україні має важливе наукове й практичне значення, про що свідчать публікації багатьох вітчизняних науковців та практиків, зокрема О. Пернарівського, В. Вітлінського,
А. Даниленка, Н. Шелудько, І. Юшка, К. Шевченка та інших. На нашу
думку особливої актуальності нині набуває проблема розробки цілісної
концепції розвитку споживчого кредитування. Слід також зауважити, що
суттєвими проблемами, які безпосередньо впливають на стан системи
кредитування є невідповідність норм чинного законодавства щодо споживчого кредитування вимогам сьогодення. А нормативне регулювання
кредитних відносин НБУ не має системного характеру і не забезпечує
сталого функціонування та розвитку системи споживчого кредитування
в Україні.
Цілі статті. В умовах ринкових перетворень рівень розвитку грошової
та кредитної систем значною мірою визначають реальні можливості
української економіки. Нині передчасно вести мову про насичення ринку
споживчого кредитування, адже зростання попиту на кредитні ресурси
з боку населення неминуче. Тому мета дослідження – виявити можливості
та напрями трансформації ринку споживчого кредитування, зокрема
банківського.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Під споживчим кредитом розуміють товарний чи грошовий кредит, що спрямовується на задоволення
особистих потреб людей, тобто обслуговує сферу особистого споживання.
Практика споживчого кредитування дозволяє виділити такі об’єкти
споживчого кредитування: придбання нерухомості (іпотечні кредити)
та автотранспортних засобів, купівля товарів тривалого користування,
оплата послуг (навчання, лікування, туризму), отримання готівки на інші
нагальні поточні потреби [1; 2; 3]. На відміну від виробничого кредиту,
що використовується для створення нової цінності, використання споживчого кредиту стимулює зростання цінності робочої сили, що пропонується на ринку. Суб’єктами кредитних відносин завжди є кредитор та
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позичальник. При споживчому кредитуванні позичальниками є фізичні
особи, а от кредиторами на цьому ринку можуть бути банки, кредитні
спілки, ломбарди. Ми вважаємо, що в умовах сьогодення ринок споживчого
кредитування остаточно не сформований, оскільки відсутня, насамперед,
концепція його розвитку. Наприклад, практика здійснення комерційними
банками споживчого кредитування у сфері беззаставних кредитів фактично закриває цю нішу для кредитних спілок. Разом з тим, макроекономічна роль таких фінансових посередників як банки, що полягає в утворенні грошового капіталу шляхом безінфляційного впливу на грошову
масу стає сумнівною.
Загалом частка кредитного портфеля у загальних активах банків
займає 80,5% (рис. 1). Це свідчить про надзвичайну активність банківського
сектора на кредитному ринку.
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Рис. 1. Частка кредитного портфеля банків у загальних активах
банків (розраховано за [4])
Безпосередньо у структурі кредитних вкладень за категорією клієнтів переважає частка вимог банків за кредитами, наданими суб’єктам
господарювання, але внаслідок подальшої активізації кредитування фізичних осіб вона зменшилась за перший квартал 2008 р. на 0,6% і становить станом на 01.04.2008 р. 63%. Загалом питома вага заборгованості
за кредитами фізичним особам відповідно складає 37% від усіх вимог за
кредитами, наданими в економіку України [5]. Зіставляючи значення цього
показника у різних країнах зазначимо, що у Росії споживчі кредити
становлять близько 20% від усіх банківських кредитів, у Польщі – 50%,
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в Іспанії – 75%. Проте й рівень офіційно визнаної проблемної заборгованості суттєво різниться [6].
Оприлюднені дані фінансової звітності вітчизняних банків свідчать
про надзвичайно низький рівень проблемної заборгованості банків (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка показників кредитного портфеля банків (розраховано за [4])
Аналіз ситуації на ринку та висловлювання фахівців НБУ свідчать
про протилежне, оскільки зростання заборгованості за простроченими
та сумнівними кредитами відбувалося швидшими темпами (на 14,8%),
ніж приріст загального обсягу кредитних вкладень в економіку (на 12,7%).
Частка проблемних кредитів (прострочених та сумнівних) у загальному
обсязі вимог банків за кредитами, наданим суб’єктам господарювання
та фізичним особам, порівняно із початком року зросла на 0,1%.
Звернемося до аналізу даних про банківське споживче кредитування
за перший квартал 2008 року.
Що стосується динаміки вимог за наданими кредитами фізичним
особам, то найбільші зміни відбулися у бік зростання за довгостроковими
кредитами у національній валюті – їх частка зросла на 0,7% порівняно
із аналогічним періодом 2007 р. Зростання попиту на кредитні ресурси
за січень-березень 2008 р. було найбільшим за усі роки незалежності
України. Так загальний обсяг вимог за кредитами збільшився на 54,2
млрд. грн., або на 12,7%. Причому зростання попиту на споживчі кредити
було більш динамічним. Так вимоги за кредитами, наданими фізичним
особам, протягом першого кварталу 2008 р. зросли на 14,5%, тоді як за
аналогічний період 2007 р. – на 13,8%. В абсолютному вираженні приріст
заборгованості фізичних осіб склав 22,6 млрд. грн., а суб’єктів господарю-
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вання – 31,6 млрд. грн. В підсумку за рахунок споживчих кредитів було
забезпечено 41,6% приросту кредитних вкладень в економіку.
Упродовж аналізованого періоду значення частки кредитів, що
спрямовані у поточну діяльність суб’єктів господарювання та фізичних
осіб складає 77,7%.
Якщо загальний приріст вимог банків за короткостроковими кредитами у першому кварталі 2008 р. на 77,4% відбувся за рахунок зростання
заборгованості за кредитами, наданими суб’єктам господарювання, то
заборгованість за довгостроковими кредитами на 50,6% збільшувалася
через зростання заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими
фізичним особам і переважно в іноземній валюті. Отже, зростання обсягів
кредитування на тривалий термін було спрямоване на забезпечення особистих потреб населення, ніж на інвестиційні потреби суб’єктів господарювання. Слід зауважити, що значна кількість отриманих кредитів використовувалася фізичними особами з метою придбання товарів тривалого
використання іноземного виробництва, що не сприяло підтримці національної економіки [5].
Як зазначалося вище, існує складний взаємозв’язок споживчого
кредиту з економічними процесами. Так з початку року спостерігається
тенденція до збільшення кредитування інвестиційної діяльності як суб’єктів
господарювання, так і фізичних осіб, що позначилося на зростанні їх
частки у загальному обсязі кредитних вкладень до 22,3%. За даними
НБУ 58,4% від загального приросту кредитних вкладень в інвестиційну
діяльність (12,5 млрд. грн.) було викликане зростанням вимог за іпотечними кредитами (на 7,3 млрд. грн.). Частка заборгованості за іпотечними
кредитами, наданими фізичним особам, у загальному обсязі вимог за
іпотечними кредитами становила 79%, з яких 84% склали кредити в іноземній валюті. Проте, встановлення з одного боку більш жорстких умов
отримання кредитів та зміна умов резервних відрахувань за споживчими
кредитами вплинули на ринок нерухомості і його зростання уповільнилося.
Якщо у січні червні 2007 р. зростання таких позичок склало 61,8%, то за
перше півріччя 2008 р. – лише на 21,7% [2]. Загалом аналітики прогнозують, що темпи зростання українського ринку іпотеки уповільняться
до 40%, тоді як у 2007 р. він збільшився на 110% [3].
Висновки. Опрацювання аналітичних матеріалів дозволяє зробити
висновок, що ринок споживчого кредитування в Україні перебуває в
стані своєрідного «очікування» та послідовної трансформації. Не можна
допускати ситуації, коли банки у боротьбі за клієнта нав’язують споживчі
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кредити особам, що мають позитивну кредитну історію чи пропонують
карткові кредити будь-кому через SMS-повідомлення.
Ми вважаємо, що для формування ринку споживчого кредитування
насамперед необхідна його сегментація за кількома напрямами.
По-перше, слід відділити ринок експрес-кредитування, де кредит
надається без оцінки кредитоспроможності позичальника від сегменту
автокредитування та іпотеки, а також карткового кредитного ринку.
Найбільш оптимальним для банків, з точки зору можливості прийняття
ризику, так зрештою і фінансових можливостей задовольнити попит,
сьогодні залишаються автокредитування та іпотека (завдяки забезпеченню
заставою), а також кредитування за допомогою карток (що, як правило,
доповнює інші карткові продукти, наприклад, зарплатні та ґрунтується
на детальній інформації щодо доходів клієнта).
По-друге, якщо банки прагнуть залишити за собою рітейловий кредитний сектор (від слова «retail» – роздріб) вони змушені будуть створювати так звані «нішеві» кредитні програми для вузьких цільових груп
споживачів – людей у відпустці, студентів, пенсіонерів. Максимальне
фокусування таких продуктів на вузько визначеній споживчій аудиторії
дозволить банкам посилити конкурентні позиції, зменшити відсоток
неповернень, і в підсумку запропонувати більш вигідні кредитні ставки.
Адже не секрет, що сьогодні в стратегії ризик-менеджменту банку переважають компенсаторні механізми, коли висока ставка за кредитом дозволяє покривати усі збитки від неповернення споживчих позик. Це достатньо
примітивна модель взаємодії між кредитором і позичальником, що дозволяє нехтувати ретельним аналізом кредитоспроможності потенційного
позичальника. Не варто сподіватися, що високий попит на споживчі
кредити автоматично виключає чутливість споживачів до цінової та
нецінової конкуренції. Крім того, цільові кредити – це менш ризиковий
продукт. Позичальник, котрий отримує кредит на поточні потреби не
завжди оцінює свої можливості й існує загроза «уявної» платоспроможності – придбати річ не задля задоволення конкретної невідкладної
потреби, а радше для самого процесу купівлі. Якщо клієнт звертається
до банку за цільовим кредитуванням, то можна сподіватися, що й сам
він реально оцінює свою кредитоспроможність.
По-третє, розвиваючи сегмент експрес-кредитування, банк повинен
розуміти, що це – масовий продукт, який вимагає застосування універсальної, але відпрацьованої до тонкощів технології. І не лише у швидкості
прийняття рішення, а, насамперед, у можливості оцінити кредитоспро-
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можність потенційного клієнта. Зазвичай, банківський працівник, який
займається оформленням кредитів у торговельних точках, отримує винагороду за обсяг залучених кредитів, тому мало зацікавлений у складній
і довгій процедурі оцінки. Світовою практикою напрацьовані ефективні
методи оцінки позичальника на основі скорингу, але поки що в роботі
вітчизняних банків із фізичними особами вони не набули широкого
поширення.
У підсумку до викладеного зазначимо, що адміністративне стримування споживчого кредитування суперечить потребам розширеного відтворення, знижує платоспроможний попит, інвестиційну активність.
Розвиток ринку споживчого кредитування загалом викликає необхідність
формування відповідної інституційної системи, яка включає не лише
банки та парабанки, а установи, що могли б професійної займатися
перевіркою потенційних клієнтів чи поверненням боргів. До них слід
віднести бюро кредитних історій, що накопичують інформацію та колекторські фірми, що займаються поверненням боргів.
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Европейского фонда ориентации и сельскохозяйственных гарантий, Финансового инструмента поддержки рыбной ловли.
Ключевые слова: Европейский Союз, структурные фонды, фонды объединения,
Европейский фонд регионального развития, Европейский социальный фонд, Европейский
фонд ориентации и сельскохозяйственных гарантий, Финансовый инструмент поддержки
рыбной ловли.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Об’єктивною
характеристикою сучасного світового господарства є глобалізація, багатовимірний прояв якої відбивається всіх сферах людського буття. Не
дивлячись на взаємозалежність глобалізованої економіки на рубежі тисячоліть все помітнішою стає міжкраїнова та міжрегіональна асиметрія
соціально-економічного, фінансово-інвестиційного та ресурсного потенціалу. Якщо міжкраїнова асиметрія веде до появи країн-лідерів, то регіональна – розділяє одну країну чи інтеграційне утворення на асиметричні, за рівнем розвитку частини.
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У світовій практиці Євросоюз чи не єдиний приклад вдало побудованої регіональної політики. З одного боку, ЄС намагається забезпечити стимули, з іншого ж боку, досягти координації в політиці окремих
країн-членів. Контроль за використанням різних видів фінансової підтримки, наданої окремим країнам-членам, має запобігати будь-яким спотворенням конкуренції. Саме Структурні фонди є ключовим елементом
європейської регіональної політики у реалізації таких завдань.
Оскільки, Україна неодноразово наголошує на бажанні інтегруватися у спільний європейський простір, актуальним є вивчення особливостей функціонування ЄС. Крім того, інструменти фінансування розвитку асиметричних регіонів, можуть бути адаптовані до українських
господарських реалій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми. Особливості європейської регіональної
політики досліджуються в працях вітчизняних вчених, зокрема Д. Лук’яненка, В. Новицького, В. Чужикова, С. Сіденко, З. Герасимчук, А. Амоша
і багатьох інших. Різні аспекти європейського регіоналізму знайшли відображення в працях зарубіжних вчених: Х. Армстронга, М. Дайламі,
Л. Луруш, Р. Лукаса, В. Томсона, А. Макмастера та ін.
Незважаючи на високий науковий рівень досліджень окремих
напрямів та елементів регіональної економіки ЄС, фінансовий механізм
її реалізації залишається порівняно мало дослідженим.
Цілі статті. За таких умов, метою дослідження було обрано системний аналіз інструментів та сфери застосування структурних фондів ЄС.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розширення територіальних
меж ЄС за 50-ти річний період зазнало значних трансформацій. Кількість країн-членів у ньому зросла у 4,5 рази і на сьогодні становить 27
країн. Однак, такий стрімкий ріст інтеграційного утворення виявив не
лише переваги, а й загрози. Однією з яких є суттєва диспропорція у розвитку як окремих країн-членів, так і окремих регіонів, тобто виникає
структурна асиметрія регіонів.
Європейська комісія регулярно відслідковує становище у регіонах
ЄС. Для визначення диспропорції у розвитку окремих регіонів використовується чимало індикаторів, все ж основними з яких є розмір ВВП на
душу населення та рівень безробіття. У ЄС застосовується практика поділу
регіонів на основі адміністративних кордонів. Така практика поділу
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пояснюється кращою можливістю реалізації регіональної політики, яка
покладається на адміністративно-територіальне управління.
У 1988 р. з метою надання ЕС фінансових ресурсів передусім
найвідсталішим регіонам була розроблена єдина система класифікації NUTS
(Статистична номенклатура територіальних одиниць), яка полегшує проведення статистичного аналізу відсталих регіонів, а також сприяє чіткому визначенню різного рівня розвитку регіонів, категоризуючи їх як територіальні одиниці. Усього NUTS має 5 рівнів (NUTS 1 це територія
всієї країни, NUTS ІІ – рівень регіонів, NUTS ІІІ-V – субрегіональний або
місцевий рівень). У 1997 р. в ЄС існувало 66 регіонів NUTS 1, 176 – NUTS
2, 829 – NUTS 3 [3, с. 279], з приєднанням 12 нових країн це перелік значно
розширився.
Асиметрія господарського розвитку вимагає зростання державної
регуляторної політики. Згідно правових актів ЄС, допомога держави або
із державних джерел, не дивлячись на її форму, є недопустимою, якщо
цими діями порушується принцип вільної конкуренції.
В переліку заборонених інструментів підтримки, який складено
Європейською комісією, знаходяться: безпосередні субсидії, звільнення
від податків та зборів, преференційні прибутки, передача в користування
земель або споруд безплатно або на особливо вигідних умовах, надання
товарів або послуг на преференційних умовах, страхування від втрат при
операціях, повернення витрат у випадку успішного виконання, безпосередні або опосередковані гарантії держави, пільгові дисконтні ставки,
гарантії дивідендів, пільгові державні замовлення і більш пізній термін
сплати податків або внесків на соціальне страхування, а також інші заходи
подібного змісту [8, с. 143]. Такі жорсткі умови покликані запобігати
порушенню конкурентних умов та зниженню мотивації підприємств
щодо зростання власної ефективності.
Однак, з іншого боку допомога держави необхідна підприємствам,
або слабким регіонам в цілому, які в складних умовах без суспільної
допомоги не змогли б вижити в умовах конкурентного ринку. Форми такої
допомоги також визначені європейським законодавством. До дозволених
видів допомоги віднесено: допомога з метою відновлення руйнувань в
результаті природних катаклізмів або у виняткових випадках, підтримка
економічного розвитку територій, на яких рівень життя є особливо низьким, або на яких існує особливо високий рівень безробіття, допомога з
метою реструктуризації певних видів діяльності, якщо це не здійснює
негативного впливу на умови торгівлі з сусідніми країнами. Існує також
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перелік виняткових обставин за яких рішення про виділення суспільної
допомоги приймає Європейська комісія, зокрема: проекти загальноєвропейського значення (захист довкілля, телекомунікації, транспорт тощо)
або попередження суттєвих перешкод в економіці будь-якої державиучасниці, науково-дослідні цілі тощо [7].
У Договорі про заснування Європейського Співтовариства наголошується на необхідності здійснення комплексної регіональної політики,
спрямованої на зменшення диспропорцій, пов’язаних із ступенем економічного розвитку різних регіонів, шляхом сприяння інвестиціям і фінансової підтримки інфраструктурних проектів [7].
Фінансування регіонального розвитку цілком покладено на мережу взаємопов’язаних фондів та програм, що показано на рис. 1, основними серед яких є структурні фонди.
Програми регіонального розвитку ЄС

Структурні фонди

Фонд згуртування

Програми Співдружності

Європейський фонд
регіонального розвитку

Програма розвитку
прикордонних регіонів

Європейський соціальний
фонд

Підтримка місцевих груп,
що здійснюють заходи щодо
розвитку сільських територій

Європейський фонд орієнтації і сільськогосподарських
гарантій
Фінансовий інструмент
підтримки рибальства

Подолання диспропорції на
ринку робочої сили
Відродження міст

Рис. 1. Засоби сприяння регіональному розвитку в ЄС
В основі сучасної регіональної політики ЄС лежить Постанова
№1260/99 від 21 липня 1999 року у якій визначено завдання та сформульовано вимоги щодо ефективного використання структурних фондів.
Сприяння регіональному розвитку здійснювалося в межах 6 цілей, однак
із 1999 року їх кількість скоротилася до 3. Таке реформування мало на
меті підвищити ефективність структурної політики шляхом концентрації
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зусиль на найважливіших напрямах, покращення управління, чіткого
розподілу повноважень тощо.
На сьогодні фінансування регіонального розвитку зі структурних
фондів визначається трьома цілями (табл. 1).
Таблиця 1
Цілі та умови фінансування Структурних фондів
Розмір коштів,
Цілі
Зміст цілей
що виділяється з структурних фондів
планування розвитку і обсяг фінансової підтримки не повинен
приведення у відповід- перевищувати 75% від суми необхідних
ність структур в менш коштів, і має складати принаймні 50%
Ціль 1 розвинутих регіонах
від суми бюджетних видатків, передбачених на його реалізацію; для регіонів
на периферії цей показник може зростати
до 80-85%
підтримка економічної максимальний рівень фінансового внеску
і суспільної конверсії складає 50% від загальної суми, необхідЦіль 2 територій, які стиканої на реалізацію, однак не менше 25%
ються з структурними від передбачених бюджетних видатків,
проблемами
виняток – надання технічної допомоги
Ціль 3 підтримка адаптації і за ініціативою Єврокомісії – сума скламодернізаційної політи- дає 100%
ки і системи освіти, перекваліфікації та зайнятості
Джерело: складено автором на основі [3, с. 284; 5, с. 154]
Передумовами надання фінансової допомоги через структурні
фонди є рівень ВВП на душу населення за останні три роки, який має
відповідати показнику не більшому ніж 75% від середнього по ЄС. У
такий спосіб побудоване фінансування регіонального розвитку ЄС, з
одного боку, сприяє забезпеченню фінансових стимулів, а з іншого ж
боку, дозволяє досягати координації в економічній політиці країн-членів.
Як показано на рис. 1 структурні фонди складаються із 4 відносно відособлених фондів, кожен з яких має власну мету та сферу застосування.
Європейський соціальний фонд, створений у 1960 р., основною
метою діяльності є дієва політика на ринку праці. Сфера застосування:
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- запобігання тривалому безробіттю та полегшення адаптації осіб,
які тривалий час були безробітними, а також професійно-технічна адаптація молоді та осіб, які повернулися до роботи;
- сприяння забезпеченню рівних можливостей доступу ринку праці
– особливо тих осіб, яким загрожує суспільна ізоляція;
- покращення професійної та загальної освіти;
- сприяння підготовці кваліфікованої, високоосвіченої і здатної
до швидкої адаптації робочої сили, інноваційним рішенням, гнучкості в
організації праці та підприємництва;
- покращення тендерної рівності на ринку праці [2].
Європейський фонд орієнтації і сільськогосподарських гарантій
створений у 1962 р. Основними сферами застосування є:
- забезпечення достатнього рівня життя всіх зайнятих в с/г та підтримка с/г виробництва у гірських районах та у районах із складними
умовами господарювання;
- сприяння створенню с/г підприємств молоддю;
- покращення структури с/г підприємств;
- підтримка об’єднань с/г тваринників;
- переорієнтація, диверсифікація, перехід на нову спеціалізацію та
поліпшення якості с/г продуктів;
- розвиток інфраструктури на селі;
- підтримка інвестицій у розвиток туризму;
- запобігання стихійним лихам, оновлення сіл, розвиток та покращення лісових насаджень, охорона довкілля, збереження сільського ландшафту тощо;
- стимулювання та підтримка місцевих ініціатив, спрямованих на
розвиток зайнятості, нових технологій тощо
- інфраструктурні інвестиції, які сприяють диверсифікації, відродженню, поліпшення транспортного сполучення та покращенню економічної привабливості слабких регіонів;
- інвестиції у сферу освіти та охорони здоров’я [2].
Європейський фонд регіонального розвитку створений у 1975 р.
Головною метою фонду було запобігання перетворенню нового-учасника
– Великобританії, якає традиційним імпортером аграрної продукції – в
державу, що змушена розплачуватися за невдалу політику ЄС у цій сфері.
Фінансовий інструмент підтримки рибальства започаткований
у 1993 р., до компетенції якого відноситься:
- оновлення флоту та модернізація рибальських суден;
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- розвиток малого прибережного рибальства;
- захист рибних запасів;
- розвиток культури рибальства;
- технічне оснащення риболовецьких суден;
- переробка та збут продукції рибальства;
- здійснення заходів соціально-економічного характеру в рибальстві тощо [2].
Таким чином, ЄС здійснює фінансову підтримку розвитку периферійних регіонів шляхом:
- інвестицій у виробництво, які сприяють створенню та збереженню робочих місць;
- інфраструктури цих інвестицій, які сприяють диверсифікації,
відродженню, поліпшенню комунікаційного забезпечення та покращення
інвестиційної привабливості тих регіонів, що потребують фінансової
підтримки, а в регіонах пріоритетного фінансування (цільова група 1) –
підтримки інвестицій на розвиток транс’європейських транспортних
мереж, телекомунікацій та енергетики;
- стимулювання та підтримка місцевих ініціатив, спрямованих на
розвиток територій та забезпечення зайнятості, а також фінансове сприяння
діяльності дрібних та середніх підприємств за рахунок дотацій на розвиток підприємницьких послуг, освоєння нових технологій і нових схем
фінансування тощо;
- інвестування галузі освіти та охорони здоров’я у регіонах, що
входять до цільової групи 1[3, с. 286-287].
Діяльність структурних фондів будується на двох принципах: субсидіарності, згідно з яким заходи мають лише доповнювати дії національних, місцевих та інших органів і здійснюватися за умов нестачі власних коштів; компліментарності коштів, який має запобігати тому, щоб
на потреби структурного розвитку використовувалися кошти тільки із структурних фондів без залучення власних національних ресурсів. Обсяги
капіталів, що забезпечують виконання цілей структурних фондів є
досить суттєвими. У 2000-2006 р. р. їх обсяг складав 195 млрд євро [3, с. 298],
які були наступним чином розподілені відповідно до цільових програм
(рис. 2).
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програми спітовариства
інноваційні заходи

Рис. 2. Розподіл коштів структурних фондів за цільовими програмами
Як бачимо, ЄС найбільшу увагу приділяє цільовій групі 1, тобто
кошти спрямовуються на зменшення економічної асиметрії у розвитку
регіонів.
Процес розширення ЄС у 2004-2007 р. р. поставив питання економічної конвергенції 27 країн, що посилило рівень економічної асиметрії
об’єднання. З метою прискорення когезії господарського розвитку країнпретендентів на членство у ЄС допомога надавалась в рамках трьох програм: Phare, ISPA, SAPARD. Згодом фінансування розвитку нових країнучасниць також перейшло до компетенції структурних фондів.
«Багато бідніших регіонів Західної Європи втратять деяку частику
підтримки від ЄС не через зміну ситуації всередині них, а у зв’язку з тим,
що середні економічні показники по Європі знизилися після її розширення», – сказала пані Хьобнер, котра представляє у Єврокомісії Польщу [1].
Єврокомісія пропонує поступово спрямувати фінансову допомогу структурних фондів лише в 17 регіонів, більшість з котрих перебуває у Південній Європі. Зазначені програми, що охоплюють 57 млн. громадян, було
підготовлено у рамках Європейської регіональної політики для посилення економічно-соціальної, територіальної та транскордонної співпраці у
прикордонних регіонах. Загальна сума фінансування, що виділялась з джерел ЄС на період 2004-2006 р. р., склала 260 млн. євро. Основна частина
коштів (215 млн. євро) з фондів ініціативи INTERREG, що належить до
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Європейської політики сусідства, а решта – з фінансових інструментів,
структурних фондів[6].
Для забезпечення фінансування системної регіональної політики
в рамках ЄС структурні фонди діють спільно з фондом згуртування та іншими програм ЄС (див. рис. 1) Фонд згуртування було створено у 1994 р.
Кошти з цього фонду надаються країнам-членам з часткою ВВП на душу
населення, що не перевищує 90% від середнього показника. До кінця 1999 р.
допомогу з цього фонду отримували Греція, Іспанія, Ірландія, Португалія, з 2004 р. ще 10 нових країн, з 2007 р. – ще Болгарія та Румунія. Для
забезпечення успішного завершення проектів, які фінансуються через мережу структурних фондів, вживаються заходи для перевірки їх виконання.
Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, можна констатувати,
що процеси поглиблення європейської інтеграції обумовили необхідність
подолання регіональної асиметрії в ЄС. Успіх прискорення когезії господарського життя прямо залежить від вдалого поєднання фінансових інструментів структурних фондів Європейського союзу.
1. Єврокомісія пропонує зберегти фонди допомоги для бідніших регіонів старих країн-членів ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dialogs.org.ua/news_full.php?nw_id=6594
2. Єврокомісія, реформування структурних фондів Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http:// europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/160014.htm/
3. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права / наук. ред. В. П’ятницький. – Берлін: Товариство Карла Дуйсберга. – 367с.
4. Кіш Єва. Реґіональна політика Европейського Союзу: стратегічні імперативи для України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ji.lviv.ua/n23texts/kish.htm
5. Отчет о состоянии сектора малых и средних предприятий в Польше в 2001-2002 гг. /
Ред. Публикации Агнешка Рыбинска и Агнешка Токай-Кшевска. – Варшава: Польское
агентство развития предпринимательства, 2003. – 440 с.
6. Структурні фонди: схвалено дев’ять нових транскордонних програм і програм
сусідства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.delukr.ec.europa.ua/
page33853.html/
7. Трактат устанавливающий Европейский Союз. Часть III, Раздел 2 право предпринимательства и Раздел 3 Услуги [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: wwwl.ukie.gov.
pl/uk.nsf/B-EC-T
8. Piaseck B., Rogut A., Stawasz E., Jonson S., Smallbone D. Warunki prowadzenia działalności
gospodarczej przez MSP w Polsce I krajach Unii Europejskiej, Warszawa, 1998
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Мірою успіху
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операцій підприємства є чистий дохід. Тому правильне відображення доходу
важливе для всіх користувачів фінансової звітності.
Аналіз роботи підприємства дає можливість виявити сильні та слабкі
сторони його господарської і фінансової діяльності, конкурентні переваги,
«вузькі місця», простежити тенденції розвитку на основі динаміки економічних показників та прийняти обґрунтовані рішення, які випливають з
аналізу форм звітності.
Про актуальність тематики обліку та аналізу доходів свідчить рівень
її розгляду в наукових працях.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Серед видатних вчених, які здійснили вагомий внесок у розвиток
тематики доходів в бухгалтерському обліку на різних історичних етапах,
слід назвати Л. Флорі, Д. Манчіні, Ф. Ескобара, Ф. Марчі, Д. Чербоні, Ф. Беста,
А. Гільбо, Е. Леоте, І. Ф. Шера, Г. Сімона, Е. Шмалснбаха, Л. І. Гомберга,
Є. Є Сіверса, О. М. Галагана, А. Л. Бикова, В. Г. Макарова, В. Ф. Палія,
Я. В. Соколова.
Дослідженню проблем організації та методології обліку та аналізу
доходів значну увагу приділили також українські вчені О. С. Бородін,
Ф. Ф. Бутинець, Л. М. Герасимович, Г. Г. Кірейцев, М. В. Кужельний,
В. Г. Лінник, П. П. Німчинов, Ю. І. Осадчий, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко.
Цілі статті. Хоча багато науковців приділяли значну увагу вивченню обліку та аналізу доходів, все ж багато питань залишилися нерозкритими та недостатньо опрацьованими. Зокрема, вважаємо за необхідне
розглянути відображення доходів від виконаних підрядних робіт в обліку
вітчизняних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Частину виробленої продукції
(робіт, послуг) підприємства використовують для власних потреб. Інша
частина реалізується на сторону.
Кругообіг засобів на підприємстві завершується процесом продажу
(або реалізації), внаслідок якого господарюючий суб’єкт отримує виручку
в грошовій формі. Остання авансується на відновлення процесу кругообігу
засобів (придбання предметів праці, на оплату праці та на інші витрати
наступного циклу виробництва), його безперервне повторення. При
реалізації продукції, підприємству відшкодовуються у грошовій формі
витрачені засоби на її виробництво та збут [1, с. 65].
Вся продукція, отримана на підприємстві в результаті процесу
виробництва, є валовою продукцією. Її вартість визначається суспільно
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необхідними витратами живої і уречевленої праці та складається з двох
частин: вартості витрачених засобів виробництва, тобто перенесеної
вартості, і вартості, створеної живою працею.
Перша частина постійно відтворюється в натурально-речовій і
вартісній формах, а тому вона не є доходом. Друга частина складається
з вартості, знову створеної в процесі функціонування живої праці, і утворює
валовий дохід. Таким чином, валовий дохід відображає знову створену
в процесі виробництва вартість або вартість валової продукції без уречевленої праці.
Бухгалтерський облік доходів від реалізації ведеться щодо кожного
об’єкта за відповідними групами, для яких відкривається окремий субрахунок. Бухгалтерськими документами з обліку доходів від реалізації є:
«Прибутковий касовий ордер», виписка банку, «Рахунок фактура», «Товарно-транспортна накладна», «Накладна вимога на відпуск (внутрішнє
переміщення) матеріалів», «Накладна», «Акт приймання виконаних підрядних робіт».
Матеріали поставляються покупцю з виписаною товарно-транспортною накладною. Документи передаються в бухгалтерію, де здійснюється їх перевірка, а потім – на склад для контролю при прийнятті
матеріалів. Крім того, бухгалтерія повинна встановити доцільність тієї
чи іншої поставки, міру задоволення потреб установи і того факту, чи
не приведе ця поставка до утворення понаднормових залишків.
Матеріали, відвантажені зі складу, оформляються документами
(накладні, акти). В документах обов’язково зазначаються такі дані: для
кого відвантажено матеріали, номенклатурний номер, найменування, сорт,
кількість, вага, ціна, сума, дата вибуття зі складу і розписка матеріальновідповідальної особи, яка відвантажила цінності. Відповідно до вище
зазначених документів визнаються доходи підприємства.
Розрахункові документи вважають пред’явленими покупцеві (замовникові) за умови, що це відбулося способом, передбаченим договором
(якщо розрахунки здійснюються без участі установ банків) або після
подачі їх до установи банку (якщо розрахунки здійснюються через установи
банків).
Якщо за умовами договору (контракту) продукцію приймає покупець
(замовник) безпосередньо на підприємстві – виробничу, то вона вважається
реалізованою після передачі її покупцеві (замовникові), оформлення документами, передбаченими умовами договору (контракту) і пред’явлення
розрахункових документів покупцеві (замовникові).
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6

Витрати труда
працівників
на обсяг робіт,
люд-год.

3

2
Локальний кошторис
Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 500 мм.
Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню із природного каменю.
Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 10-20
мм з межею міцності на стиск понад
98,1 МПа [1000 кг/см2]
Улаштування покриттів товщиною 4 см
із гарячих асфальтобетонних сумішей
Разом по локальному кошторису прямі
витрати, грн.

Виконано робіт
(витрати), грн.

Кількість
Поточна ціна
одиниці, грн.

1

Найменування
робіт і витрат

Одиниця виміру

№

Обґрунтування
(шифр і № позиції
нормативу)

В умовах реформування підприємств актуальною постає проблема
вдосконалення оцінки та обліку доходів. Операційні доходи треба вважати
об’єктами управлінського обліку. Вони включають в себе доходи від
основної та іншої операційної діяльності. Доходами від основної діяльності
будівельних підприємств є доходи від виконання будівельних контрактів,
оскільки виконання будівельно-монтажних робіт є головною метою
створення таких підприємств, зокрема і філії «Луцький райавтодор» і
вони забезпечують основну частку загального доходу. Саме ці дві названі
умови є домінуючими при визначенні основної діяльності, що наведено
в П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» [3, с. 125].
Основним первинним документом обліку доходів філії «Луцький
райавтодор» на сьогодні при використанні методу визнання «вимірювання та оцінка виконаних підрядних робіт» є «Акт приймання виконаних
підрядних робіт» (типова форма №КБ-2в) (табл.. 1) і «Довідка про вартість
виконаних підрядних робіт» (типова форма № КБ-3).
Таблиця 1
АКТ №
приймання виконаних підрядних робіт
за 200_ року

7

8

І. Разом прямі витрати у тому числі:
- вартість матеріалів, виробів та конструкцій
- у тому числі заробітна плата в транспортуванні
- заробітна плата
- вартість експлуатації машин
- у тому числі заробітна плата
робітників, що обслуговують машини

Продовж. табл. 1
1
2
II. Загальновиробничі витрати
ІІІ. Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий
(літній) період
Разом вартість будівельно-монтажних
робіт (І+ІІ+ІІІ) у тому числі: зворотні
суми
ІV. Інші супутні витрати у тому числі:
- Витрати по перевезенню працівників
будівельно-монтажних організацій
автомобільним транспортом
Разом (І+ІІ+ІІІ+ ІV)
V. Прибуток
Всього вартість будівельно-монтажних
робіт
VI. Адміністративні витрати
VІІ. Витрати на збут
VIII. Кошти на покриття ризику
Разом (І+ІІ+ІІІ+І\/+\/+\/І+\/ІІ+\/ІІІ)
IX. Податки, збори, обов’язкові платежі,
встановлені чинним законодавством і
не враховані складовими вартості
будівництва (крім ПДВ) у тому числі:
- Комунальний податок (10 %)
Разом (І + ІІ + ІІІ + ІV + V + VІ + VІІ +
+ VІІІ + ІХ)
X. Податок на додану вартість (20 %)
Всього по акту

3

4

5

6

7

8

Проаналізувавши структуру цих документів, ми робимо висновок,
що вона вимагає вдосконалення. Так, зокрема, в акті за формою № КБ2в в розшифровку прямих витрат, крім вартості матеріалів і заробітної
плати, необхідно ввести «інші прямі витрати», як одну із типових каль-
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куляційних статей собівартості будівельно-монтажних робіт. «Кошти на
зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд» недоцільно виділяти окремим рядком в цьому документі, оскільки в складі загально виробничих витрат відображається амортизація (зношення) тимчасових
(нетитульних) споруд. Через це має місце подвійне відображення одних
і тих же витрат.
Щодо зведення і розбирання тимчасових титульних споруд, які є
власністю замовників, то витрати на проведення таких робіт можна
відображати за цими ж калькуляційними статтями, що й витрати на
будівництво основних об’єктів.
Оскільки адміністративні витрати відповідно до п. 15 П(С)БО 18
«Будівельні контракти» можуть в окремих випадках включатися в собівартість будівельно-монтажних робіт, то їх теж доцільно виділити окремою
статтею. Назву рядка «Разом вартість будівельно-монтажних робіт», ми
вважаємо, більш обґрунтовано було б змінити на таку: «Разом собівартість
будівельно-монтажних робіт», оскільки в попередніх рядках перераховуються складові собівартості об’єктів будівництва, а не їх вартості.
Окремим рядком в Акті доцільно виділити і «витрати на збут»
(витрати на рекламу, підготовка об’єкта до здачі тощо).
На нашу думку, вимагає вдосконалення також структура Довідки
про вартість виконаних підрядних робіт за формою №КБ-3, яка є обов’язковим первинним документом з обліку розрахунків із замовниками
незалежно від форм їх власності і джерел фінансування будівництва.
Так, зокрема, з метою забезпечення співставності показників двох вище
названих первинних документів дані про вартість будівельно-монтажних
робіт (графа 4) необхідно розшифрувати таким чином:
- собівартість будівельно-монтажних робіт всього, в тому числі
адміністративні витрати;
- прибуток.
Це можна пояснити також тим, що на практиці це дасть можливість
замовникам контролювати витрати підрядних організацій, особливо
при використанні контракту за ціною «витрати плюс».
Відображення в балансі підприємства в складі незавершеного виробництва валової заборгованості замовників за роботи за будівельними
контрактами згідно з вимогами п. 19 П(С)БО 18 «Будівельні контракти»
є, на наш погляд, необґрунтованим. Валову заборгованість замовників,
під якою розуміють суму перевищення витрат підрядника і визнаного ним
прибутку (за вирахуванням визнаних збитків) над сумою проміжних
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рахунків (без непрямих податків) на дату балансу з початку виконання
будівельного контракту, правомірніше було б узагальнювати в балансі в
складі іншої поточної дебіторської заборгованості, якою вона є фактично.
У п. 42 МСБО 11 «Будівельні контракти» безпосередньо не сказано,
що валова сума до сплати замовником за роботи, виконані згідно з контрактом, відображається в складі незавершеного виробництва, а лише як
актив, яким і може бути, на нашу думку, інша поточна дебіторська заборгованість [2, с. 49].
Управлінський облік доходів від основної діяльності повинен здійснюватися в розрізі тих же об’єктів, що й облік витрат з метою їх зіставлення та дотримання відповідного принципу організації бухгалтерського
обліку.
Варто зазначити, що виникає проблема у відображенні в обліку штрафних санкцій, виставлених замовникам за невиконання умов договору підряду.
Філія «Луцький райавтодор» відображає їх як дохід за будівельним контрактом за кредитом рахунка 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки».
На нашу думку, правильнішою є методика відображення їх у складі
субрахунка 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг», оскільки такі штрафні
санкції є, по суті, претензіями за будівельними контрактами, які входять
до доходу від основної діяльності відповідно до п. 10 П(С)БО 18 «Будівельні контракти».
Відображення претензій за будівельним контрактом в складі доходу
від основної реалізації дасть можливість більш точно визначити фактичний результат від здачі окремих об’єктів будівництва замовникам.
Висновки. Таким чином, запропоновані нами вдосконалення типових форм документів по обліку підрядних робіт дозволять уникнути
подвійного відображення одних і тих же витрат, забезпечать співставність
показників двох первинних документів (Акт приймання виконаних підрядних робіт і Довідка про вартість виконаних підрядних робіт), дасть
можливість замовникам контролювати витрати підрядних організацій,
особливо при використанні контракту за ціною «витрати плюс», а відображення претензій за будівельним контрактом в складі доходу від
основної реалізації дасть можливість більш точно визначити фактичний
результат від здачі окремих об’єктів будівництва замовникам.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Враховуючи гло-
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бальний характер сучасних фінансів, дослідження закономірностей еволюції банківської системи та її структури є одним з найважливіших питань фінансової сфери. Глобалізація нерозривно пов’язана із розвитком
інформаційних технологій, так як саме завдяки їм вона зазнала такого
розмаху та високих темпів розвитку. Сучасні інформаційні технології
відкривають банкам круглодобовий вихід на будь-які географічні ринки,
що й дало поштовх до радикальних структурних змін у банківському
бізнесі.
В сучасних умовах розвитку світової та національної економік
організація й функціонування банківської системи країни набувають
нового змісту. Нові умови і якісно новий характер взаємодії елементів
банківської системи, створення та вдосконалення системи банківського
регулювання й банківського нагляду, що відповідають сучасним вимогам
і забезпечують стабільне функціонування національної економіки, спонукали до вивчення та розкриття сутності поняття банківської системи
та її структури. Це й обумовлює важливість та актуальність дослідження.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. В економічній літературі питання про зміст поняття «банківська система» трактується по-різному. Вивченням та дослідженням сутності
поняття банківська система займаються такі провідні українські економісти, як В. Геєць, В. Матвієнко, С. Мочерний, О. Орлюк, М. Савлук.
Так, наприклад, у своїх працях науковці приводять наступні визначення поняття банківська система. В. Матвієнко характеризує банківську систему як сукупність банків країни та їх філій, які функціонують у
відповідному правовому полі, і система відносин даних банків один з
одним, зі своїми клієнтами, органами влади, іноземними структурами.
[1, с. 172] О. Орлюк визначає банківську систему як сукупність різних
за організаційно-правовою формою та спеціалізацією національних банківських установ, що існують у межах єдиної фінансової системи та єдиного грошово-фінансового механізму в певний проміжок часу (певний
історичний період). [2, с. 33] Якщо порівнювати ці два визначення, то
можна сказати, що в першому визначенні банківська система розгляддається як складна структура, що складається з великої кількості елементів, а в другому – як елемент системи більш високого порядку.
М. Савлук вважає, що «банківська система – це не проста сукупність
окремих банків, а свідомо побудована на законодавчій основі їх єдність
з чітким визначенням місця, субординації та взаємозв’язків окремих її
елементів та ланок. Вона виконує свої специфічні функції і роль в
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економіці, які хоч і пов’язані з функціями і роллю окремих банків,
проте не повторюють їх і не зводяться до них, а мають самостійне
значення». [3] На нашу думку, саме в цьому визначенні банківська
система розглядається як цілісне явище, що має свої цілі та функції.
Цілі статті. Метою статті є вивчення сутності банківської системи як елемента системних досліджень.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Виходячи з загальних положень,
що характеризують будь-яку систему, банківська система являє собою
єдине ціле, елементи якого знаходяться у взаємозв’язку та взаємодії між
собою, а сама система залежить від властивостей цих елементів. Її
сутність розкривається через наступні ознаки:
- структурна різноманітність, яка проявляється через велику кількість елементів системи, наявність підсистем функціонального характеру
(банківських груп, системних банків), ієрархічно організованих, які мають
свої локальні цілі функціонування і розвитку та які підпорядковуються
однаковій меті. У банківській системі такими елементами є окремі банки;
однаковість мети усіх банків виявляється в боротьбі кожного з них за
прибутковість і ліквідність;
- ієрархічний порядок створення, де на першому рівні знаходиться центральний банк, а на другому – інші банківські установи;
- наявність складних взаємозв’язків, включаючи зворотні, дають
змогу віднести її до складних систем;
- динамічність поведінки елементів, підсистем і систем в цілому
– це ознака того, що банківська система являється динамічною, вона постійно розвивається, адаптуючись до зміни економічної ситуації в країні;
- виступає як система закритого типу, так як в банківській системі існує поняття «банківської таємниці» та концентрація уваги її суб’єктів
переважно на специфічній діяльності, пов’язаній з грошовою сферою;
- здатність до самонастроювання, саморегулювання, саморозвитку.
Наприклад, якщо один із банків банкрутує, його місце негайно займають
інші банки.
На нашу думку, з вище сказаного, банківська система – це сукупність банківських установ, які займаються банківською діяльністю на
постійній професійній основі, взаємодія між якими та навколишнім середовищем породжує самостійну багаторівневу економічну структуру
для досягнення єдиної мети функціонування.
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Теоретично розкрити поняття банківської системи можливо через
виявлення послідовності ознак, коли розгляд кожної нової ознаки все більш
обмежує перелік об’єктів, що підпадають під визначення, але разом з
тим все більш розгорнуто та змістовно їх характеризує (рис. 1).
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Рис. 1. Графічна інтерпретація поняття «банківська система»
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З рис. 1 видно, що найбільш загальна сукупність об’єктів, що не
володіє будь-якою властивістю упорядкованості – це банківське середовище – утворення, що відноситься до економічної сфери діяльності, воно
підпорядковується дії основних економічних законів, його діяльність
визначається законами попиту та пропозиції та досягнення економічного
результату залежить лише від економічних умов, що склалися в країні.
Виділення окремих елементів – банківських установ – множини
елементів, які здійснюють свою діяльність на конкурентних умовах за
для досягнення поставленої цілі, перетворює банківське утворення в
множину, діяльність якої і визначає характер зв’язків, що склалися між
елементами системи.
Усю сукупність зв’язків між банківськими установами можна поділити на такі групи:
- забезпечення проведення розрахунків шляхом встановлення кореспондентських відносин;
- перерозподіл кредитних ресурсів – надання міжбанківських кредитів і розміщення депозитів, міжбанківський обіг цінних паперів;
- валютні операції;
- купівля-продаж готівки;
- відносини з надання гарантій, підтверджень, відкриття акридитивів, авалю векселів, чековому обігу;
- обмін досвідом, проведення семінарів;
- виконання функцій управління, коли один банк має право власності в іншому, дає можливість охарактеризувати банківську систему як
об’єднання.
Подальша конкретизація міжелементних зв’язків перетворює банківську множину на об’єднання: здійснення розрахунків опосередковано
через кореспондентський рахунок в третьому банку – центральному, реалізація одним із банків – центральним банком – функцій щодо регулювання діяльності банківських установ.
Якщо банківському об’єднанню надати структурних характеристик
за розміром активів, за рівнем капіталізації, за формами власності, за організаційно-правовою формою, за державною приналежністю, за територіальною ознакою, за характером діяльності, то воно перетвориться в
систему.
Таким чином, найважливішою характеристикою системи являється
її структура. Під структурою розуміють сукупність елементів та зв’язків,
що визначають внутрішній стан та організацію об’єкта як цілісної сис-
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теми. Структура – це множина все можливих відносин між елементами
та підсистемами. Вона визначається елементним складом та сукупністю
зв’язків, що об’єднують елементи системи. Поняття «система» та «структура» розглядають як рівно масштабні, так як не існує безструктурних
систем та позасистемних структур. При дослідженні системи структура
виступає як спосіб опису її організації. Структура динамічна за своєю
природою, її еволюція у часі та просторі відображає процес розвитку
системи.
Необхідність формування банківської системи як особливої структури, що діє в економіці країни, визначається двома основними групами причин [2, с. 37]:
- пов’язані з необхідністю здійснення суспільного нагляду і регулювання банківської діяльності, узгодження комерційних інтересів окремих банків із державними та суспільними інтересами – забезпеченням
стабільності національної валюти і стабільної роботи банківських установ;
- пов’язані з функціонуванням грошового ринку, забезпеченням
збалансованості попиту і пропозиції на грошовому ринку і в кожному
його секторі. Для забезпечення цього завдання банки повинні опиратися
на значний набір банківських інструментів, що повинні відповідати вимогам мобільності. В такому разі при виникненні необхідності банківські установи зможуть заповнити будь-який сектор ринку, яким би вузьким
чи невигідним він не був.
Відомо, що за структурою банківської системи розрізняють однота дворівневі банківські системи. Однорівнева банківська система передбачає переважно горизонтальні зв’язки між банками, універсалізацію їх
операцій та функцій. Дворівнева банківська система будується на взаємовідношеннях між банками у двох площинах – по вертикалі та по горизонталі: по вертикалі – відносини підлеглості між центральним банком і
іншими банківськими установами, а по горизонталі – відносини рівного
партнерства між банківськими установами другого рівня. Слід зауважити,
що у більшості країн функціонують дворівневі банківські системи.
Структура банківської системи залежить від конкретних суспільно-економічних умов та в різних країнах розрізняється залежно від ступеня розвитку ринкового господарства та історичних особливостей становлення банківської справи. Однак, не дивлячись на це існують загальні
принципи побудови дворівневої банківської системи на національному
рівні. До них відносяться:
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- існування законодавчого розмежування функцій центрального
банку та всіх інших банківських установ;
- центральний банк не конкурує з банками другого рівня, а його
діяльність направлена на реалізацію економічної політики уряду та досягнення загальнодержавних цілей;
- існування особливої системи регулювання та контролю діяльності банківських установ.
Якщо порівнювати за структурою, то банківські системи є достатньо типовими для більшості розвинених країн. В Німеччині на верхньому рівні банківської системи діють два органи: Німецький Федеральний банк та Федеральне відомство нагляду за кредитною справою. У
Франції на верхньому рівні банківської системи працюють чотири органи:
Банк Франції, Комітет із банківської регламентації, Комітет по кредитних
установах та Банківська комісія. Своєрідну побудову центральних органів
банківської системи мають Сполучені Штати Америки у вигляді Федеральної Резервної Системи, до складу якої входять Рада Керуючих ФРС,
Окружні федеральні резервні банки, Служба Фінансового контролера
грошового обігу та Федеральна корпорація страхування депозитів.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
банківська система України визначається як така, що складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних
банків, що створені і діють на території України [4].
Необхідно відмітити, що структуру банківської системи визначають
два основних фактори – економічний і юридичний. На грошово-кредитному ринку, як і на будь-якому іншому, число продавців (банківських
структур) залежить від попиту на їх товар. Попит на банківські послуги
впливає й на величину функціонуючих банків. Значний вплив на склад
банківської системи робить регулювання кредитних відносин державою.
Одні законодавчі акти встановлюють порядок і обмежують створення
нових банків, інші, впливаючи на організацію банківської справи, визначають тим самим їх структуру та структуру банківської системи у цілому.
Висновки. Підсумовуючи результати проведеного дослідження,
можна визначити банківську систему як сукупність банківських установ,
які займаються банківською діяльністю на постійній професійній основі,
взаємодія між якими та навколишнім середовищем породжує самостійну
багаторівневу економічну структуру для досягнення єдиної мети функціонування.
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У процесі дослідження сутності банківської системи було виявлено,
що найважливішою її характеристикою є структура. При дослідженні
системи структура виступає як спосіб опису її організації.
На розвиток національних банківських систем сьогодні найбільший
вплив здійснюють процеси фінансової глобалізації та розвитку інформаційних технологій, наслідком яких стало формування міжнародного банківського бізнесу – вихід банківських продуктів та послуг на міжнародні
ринки. Тому з урахуванням складних зв’язків, що виникають між банками на ранніх рівнях розвитку банківської системи країни та розвиваються
на світових фінансових ринках, формування банківської системи країни
відіграє важливу роль в інтеграції країни до Європейського співтовариства.
Таким чином, на нашу думку, в умовах розвитку інтеграційних
процесів формування та удосконалення структури банківської системи
країни має розглядатися як одне з пріоритетних завдань розвитку країни.
1. Матвієнко В. П. Філософсько-економічні погляди. – Київ: «Наукова думка», 2003. – 304с.
2. Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організації. – К.: Юніком
Інтер, 2003. – 240с.
3. Савлук М. І. Гроші та кредит // www.library.if.ua
4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2156-Ш від 21.12.2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 8. – 17 січня.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Останнім часом
усе частіше в офiцiйних джерелах та чисельних періодичних виданнях
різного рівня з’являються такі терміни, як «iнформацiйна безпека», «інформацiйна війна», «iнформацiйна боротьба», «iнформацiйнi загрози»,
«інформацiйна зброя» тощо. Вісім років тому ми пережили активну підготовку до «комп’ютерного кінця світу».
Варто відзначити, що сьогодні не існує чіткого визначення сутності
цих понять, має місце некоректність вживання деяких термінів. Так, навіть
у солідних науково-технічних виданнях часто ототожнюються поняття
«iнформацiйна безпека» i «безпека iнформацiї», «iнформацiйна війна» i
«iнформацiйна боротьба» тощо. Як наслідок, поняття «система iнформацiйної безпеки» за сутністю підміняється поняттями «система безпеки інформацiї», «система захисту iнформацiї», «система технічного захисту
iнформацiї».
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми. У фахових публікаціях інформаційна безпека не зводиться до суто «комп’ютерної безпеки», як, утім, і поняття
інформатизації не зводиться до поняття комп’ютеризації. Комп’ютерна
безпека стосується лише охорони устаткування і інформації в ЕОМ від
саботажу, порушення правил технічної експлуатації, присвоєння майна,
стихійних лих, нанесення навмисного чи випадкового збитку і т.д. Інформаційна безпека, включаючи в себе комп’ютерну безпеку в якості
необ-хідної складової, поширюється на всі соціальні процеси, у яких
функ-ціонує інформація і використовується інформатика. Іншими
словами, інформаційна безпека поширюється на всі явища
інформаційної сфери соціуму (цивілізації), що прямо чи опосередковано
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«працюють» на опти-мальний розвиток суспільної системи,
забезпечуючи останній умови для виживання і послідовного прогресу.
Цілі статті. Метою статті є спроба виокремити з усього загалу
інформаційних небезпек і систематизувати комп’ютерну небезпеку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основне призначення комп’ютера, як складової частини інформаційної системи (ІС) – накопичувати і
обробляти інформацію. Тому комп’ютерну безпеку можна розглядати з
точки зору безпеки інформації. У той же час комп’ютер це технічний
пристрій, який фізично, біологічно, психологічно, соціально впливає на
людину. Тому потрібно говорити і про безпечне використання комп’ютера
щодо здоров’я користувача.
Згідно визначення, безпека інформації – стан, що забезпечує захист
інформації від загроз для неї (Держстандарт України. Технічний захист
інформації. Терміни і визначення).
Де і яка загроза інформації може виникнути у комп’ютеризованій
інформаційній системі? Безумовно, як і для інших цінностей, наприклад,
грошей, найбільша загроза інформацію підстерігає у місцях її зберігання,
оброблення та переміщення – базах даних і комп’ютерних мережах. Найбільш широко відома проблема забезпечення захищеності даних від утрати чи псування, від несанкціонованого доступу, а також захист ІС від
катастроф чи аварій при експлуатації.
Як будь-яка складна структура, інформаційна система вразлива в
плані можливості порушення її роботи. Ці порушення можуть мати як
випадковий, так і умисний характер. Отже, інформаційні системи ще мають
бути захищені від технічних відмовлень і від технологічних порушень
при експлуатації.
Усі загрози інформації можуть викликатися як зовнішніми, так і
внутрішніми причинами. Відповідно до цього на всіх етапах життя системи необхідно вживати спеціальні заходи для забезпечення її надійного функціонування й захищеності.
Дії в ІС набувають ознак злочину, з’явилася так звана комп’ютерна
злочинність. В наш час виявлені основні типи злочинів у сфері інформатики й способи їх здійснення.
При створенні системи захисту слід враховувати, що захист системи не може бути ідеальним і не повинен будуватися як абсолютний.
Це потребувало б істотного збільшення витрат як на її створення, так і
на її експлуатацію. Захист має будуватися раціонально, тобто з оптималь-
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ними за деяким критерієм характеристиками, що в кожному випадку
зважуються фахівцями й керівництвом підприємства.
Перед розробленням дієвої системи захисту інформаційної системи
(ІС) необхідно проаналізувати характерні особливості кожного виду загроз.
Інформаційні загрози. Утрата чи псування інформації може наступити внаслідок:
- крадіжки сервера (комп’ютера на якому накопичується інформація) чи пристрою для збереження інформації в комп’ютері (нині, як
правило, для цього використовуються накопичувачі на магнітних дисках –
вінчестери);
- катастрофи чи аварії у комп’ютерній мережі, що призвела до
псування пристрою для збереження інформації;
- технічного виходу з ладу пристрою для збереження інформації;
- навмисного або випадкового затирання чи зміни сутності інформації особами, що мають доступ до інформації;
- навмисного затирання чи зміни сутності інформації комп’ютерними вірусами;
- навмисного затирання чи зміни сутності інформації особами, що
несанкціоновано фізично або програмно проникають до місця збереження інформації.
Як видно з перерахованого, причиною утрати чи псування інформації можуть бути навмисні або ненавмисні дії працівників, які задіяні
до процесу обробки інформації, а також сторонні особи. Інформація
може бути втрачена, як попавши, так і не попавши до сторонніх осіб.
Перших три причини є класичними, зрозумілими. Вони були відомі
і до автоматизованої обробки інформації, тобто у доком’ютерну еру і
тому не вимагають особливих пояснень. Зазначу лише, що в усіх випадках для відновлення роботи системи необхідно мати актуальні копії втрачених даних. Регулярне копіювання інформаційних масивів – запорука
відновлення роботи інформаційної системи.
Внутрішні погрози. Актуальність проблеми внутрішніх погроз
підтверджує статистика: за різними оцінками, від 70 до 80% втрат від
злочинів у сфері інформаційних технологій (ІТ) доводиться на атаки зсередини. При цьому топ-менеджери ІТ-компаній, що приділяють серйозну увагу забезпеченню мережної безпеки своїх систем, дуже часто недооцінюють той збиток, що може бути нанесений бізнесу їхніми власними
співробітниками.
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Серед внутрішніх погроз можна виділити такі найпоширеніші
способи завдання збитків:
- неавторизований доступ у систему (ПК, сервер, БД);
- неавторизований пошук/перегляд конфіденційних даних;
- неавторизована зміна, знищення, маніпуляції або відмова доступу до інформації, що належить комп’ютерній системі;
- збереження або обробка конфіденційної інформації в системі,
не призначеної для цього;
- спроби обійти або зламати систему безпеки або аудиту без авторизації системного адміністратора (крім випадків тестування системи
безпеки або подібного дослідження);
- інші порушення правил і процедур внутрішньої безпеки мережі.
Найбільш критичною з погляду фінансових втрат погрозою є
збиток, заподіюваний власними співробітниками, і, зокрема, витік конфіденційної інформації з мереж компаній і організацій. Існує кілька шляхів
витоку конфіденційної інформації. Це поштовий сервер (електронна пошта),
веб-сервер (відкриті поштові системи), принтер (друк документів),
FDD, CD, USB drіve (копіювання на носії).
При створенні повномасштабної системи інформаційної безпеки
варто враховувати всі можливі способи здійснення внутрішніх атак і шляхи
витоку інформації. Необхідні додаткові системи захисту, що дозволяють
контролювати інформацію, що проходить через кожний вузол мережі, і
блокувати всі спроби несанкціонованого доступу до конфіденційних
даних.
Віруси. Слово «віруси» давно й добре знайоме користувачам комп’ютерів. Не вдаючись у точну технічну термінологію, лиш відзначу,
що термін «комп’ютерний вірус» давно переріс своє первісне значення й
тепер часто вживається для позначення будь-яких шкідливих програм,
здатних «розмножуватися», поширюючись із комп’ютера на комп’ютер
і заражаючи часом цілі комп’ютерні мережі – аж до глобальних епідемій
в Інтернеті. Це «класичні» віруси, мережні й поштові, «троянські коні»,
backdoor-програми й ін.
Результатом роботи вірусу може бути:
- відносно нешкідливе втручання в роботу комп’ютера – наприклад, злий жарт, коли екран гасне й видається повідомлення, що ваш жорсткий диск відформатований;
- нанесення реальної шкоди – коли вінчестер дійсно форматується,
або стираються важливі файли;
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- дійсний злочин – коли за допомогою троянських програм зловмисники крадуть номери ваших кредитних карт, паролі доступу, іншу
конфіденційну інформацію.
Довідатися більше про віруси можна, наприклад, на експертному
сайті «Лабораторії Касперского» Vіruslіst.com. Тут розміщена найбільша
у світі «Вірусна енциклопедія». Тут же публікуються «хіти-паради» вірусів,
вірусна статистика, аналітичні статті.
Хакери. Хакерами називають тих, хто одержує або намагається
одержати незаконний доступ до даних через комп’ютерні мережі (зараз
звичайно через Інтернет). У багатьох країнах прийняте законодавство,
що ставить дії хакерів поза законом, і деякі з них уже притягнуті до відповідальності. Проте, кількість комп’ютерних злочинів не спадає –
біль-ше того, їх кількість з року в рік наростає. Захист комп’ютерних
мереж багатьох великих фірм і державних організацій хакеры уже
випробову-вали на міцність, і нерідко їм вдавалося знайти в ній
проломину. На сайті «Лабораторії Касперского» розміщена інформація
про те, що хакерів цікавить тільки «велика риба». Усе частіше вони
атакують не захищені (або слабко захищені) від вторгнення домашні
комп’ютери, підключені до Інтернету. Атака може виходити й зсередини
– від програми-шпигуна, що проникнула на комп’ютер, наприклад, як
вкладення в спамерський лист.
Спам. Спам – це масове розсилання комерційної, політичної й іншої
реклами або іншого виду повідомлень. Легальність масового розсилання
деяких видів повідомлень, для яких не потрібне згода одержувачів, може
бути закріплена в законодавстві країни. Наприклад, для повідомлень про
стихійні нещастя, що насуваються, про масову мобілізацію громадян і
т.д. У першу чергу, термін «спам» ставиться до електронних листів і повідомлень у службі ІCQ.
Усього за кілька років спам перетворився з легкого дратівного фактора в одну з найсерйозніших погроз інформаційної безпеки. Непрошені
поштові повідомлення переповняють індивідуальні поштові скриньки й
паралізують роботу корпоративних серверів.
За останні роки було винайдено чимало способів боротьби зі спамом.
На жаль, спамери відслідковують дії фільтрів і винаходять усе нові прийоми для їхнього обходу. До того ж нерідко фільтрація спаму приносить
більше шкоди, чим користі: разом з настирливою рекламою не доходять
до адресата й важливі ділові або особисті повідомлення.
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Інформаційна безпека. На противагу інформаційним загрозам
розроблено заходи безпечного збереження інформації. Проаналізуємо
такі заходи, що стосуються місць зберігання (бази даних) та передачі інформації (комп’ютерні мережі). Ця проблема, на мій погляд, найкраще
нині систематизована у [3].
Бази даних. Системи керування базами даних (СКБД) стали основним інструментом, що забезпечує збереження великих масивів інформації. З метою захисту інформації в базах даних найважливішими є такі
аспекти інформаційної безпеки:
- умови доступу (можливість одержати деяку необхідну інформаційну послугу);
- цілісність (несуперечність інформації, її захищеність від руйнування і несанкціонованої зміни);
- конфіденційність (захист від несанкціонованого прочитування).
Практично усі СКБД призначені для роботи в середовищах із багатьма користувачами. Обробка даних у середовищах з багатьма користувачами передбачає виконання програмним продуктом таких функцій:
- блокування бази даних, файлу, запису, поля;
- ідентифікацію станції, що встановила блокування;
- відновлення інформації після модифікації;
- контроль за часом і повторення звертання;
- обробку трансакцій;
- роботу з мережними системами.
До основних програмно-технічних заходів, застосування яких дозволить вирішити деякі з названих вище проблем, належать:
- аутентифікація користувача і встановлення його ідентичності;
- керування доступом до баз даних;
- підтримка цілісності даних;
- протоколювання й аудит;
- захист комунікацій між клієнтом і сервером;
- подолання загроз, специфічних для СКБД.
Перевірка прав користувача додатків бази даних найчастіше здійснюється або через відповідні механізми операційної системи, або через
певний SQL-оператор: користувач ідентифікується своїм ім’ям, а засобом
аутентифікації служить пароль. Подібна система створює значні складності для повторних перевірок і робить неможливими подібні перевірки
перед кожною трансакцією.
Керування доступом до баз даних спирається на реалізацію такого
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мінімального набору дій:
- довільне керування доступом;
- гарантування безпеки повторного використання об’єктів;
- використання міток безпеки;
- примусове керування доступом.
Довільне керування доступом – метод обмеження доступу до
об’єк-тів, що ґрунтується на врахуванні особистості суб’єкта або груп,
до яких входить суб’єкт. Ця технологія забезпечує власнику об’єкта
(подання, сервера бази даних, процедури, таблиці) передання за власним
бажанням привілеїв іншій особі. Цією особою в даній ситуації може бути
суб’єкт-користувач, група користувачів. Головна перевага довільного керування доступом – гнучкість. Однак такі супутні характеристики, як
розосередженість керування і складність централізованого контролю
створюють чимало проблем для гарантування безпеки даних.
Варто звернути увагу і на гарантування безпеки повторного використання баз даних суб’єктами. Це означає позбавлення прав для входу
в інформаційну систему всіх користувачів, що залишили компанію.
Мітка безпеки складається з двох частин – рівня таємності і списку
категорій. Перша складова залежить від додатка і у стандартному варіанті може виглядати як спектр значень від «абсолютно секретно» до «несекретно». Друга складова дозволяє описати предметну область, розділяючи інформацію «по відсіках», що сприяє кращій захищеності. Механізм міток безпеки не скасовує, а доповнює довільне керування доступом: користувачі, як і раніше, можуть оперувати з таблицями тільки в
рамках своїх привілеїв, одержувати тільки частину даних. Основна проблема при використанні міток безпеки – підтримка їх цілісності. Це означає, що всі об’єкти і суб’єкти мають бути позначені, і при будь-яких
опе-раціях з даними мітки повинні залишатися правильними.
Примусове керування доступом ґрунтується на зіставленні міток
безпеки суб’єкта й об’єкта. Для читання інформації об’єкта необхідне
домінування мітки суб’єкта над міткою об’єкта. При виконанні операції
запису інформації в об’єкт необхідне домінування мітки безпеки об’єкта над міткою суб’єкта. Цей спосіб керування доступом називається примусовим, тому що не залежить від волі суб’єктів. Він знайшов застосування в СКБД, що характеризуються підвищеними заходами безпеки.
Забезпечення цілісності даних – не менш важливе завдання, ніж
керування доступом. З погляду користувачів СКБД основними засобами
підтримки цілісності даних є обмеження і правила. Обмеження можуть
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міститися безпосередньо в реляційній моделі даних, а можуть задаватися
в процесі створення таблиці. Табличні обмеження можуть стосуватися
групи стовпців, окремих атрибутів. Посилальні обмеження відповідають
за підтримку цілісності зв’язків між таблицями. Обмеження накладаються
власником таблиці і впливають на результат наступних операцій з
даними. Правила дозволяють виконувати задані процедури при певних
змінах бази даних. На відміну від обмежень, що забезпечують контроль
простих умов, правила дозволяють перевіряти і підтримувати співвідношення будь-якої складності між елементами даних у базі. Однак при
використанні правил як інструмента інформаційної безпеки помилка в
складній системі правил може призвести до непередбачених наслідків
для всієї бази даних.
Протоколювання і аудит передбачають:
- виявлення незвичайних і підозрілих дій користувачів та ідентифікацію осіб, що здійснили ці дії;
- оцінку можливих наслідків порушення, що відбулося;
- надання допомоги;
- організацію пасивного захисту інформації від нелегальних дій
користувача.
Проблема захисту комунікацій між клієнтом і сервером в інформаційних системах не є специфічною для СКБД. Для забезпечення захисту
інформації виділяється сервіс безпеки, до функцій якого входять аутентифікація, шифрування й авторизація.
Внутрішні проблеми БД. Однак головне джерело загроз для СКБД
міститься у самій природі баз даних. Нерідко потрібну, але недоступну
за статусом інформацію можна одержати шляхом логічного висновку.
Наприклад, використовуючи операцію додавання, а не вибору (на яку
немає прав), можна аналізувати коди завершення SQL-операторів. Для
боротьби з подібними за грозами використовується механізм розмноження рядків для СКБД, що підтримує мітки безпеки. Агрегування –
метод одержання нової інформації шляхом комбінування даних, добутих
легальним шляхом з різних таблиць бази даних. Боротися з агрегуванням можна шляхом ретельного проектування моделі даних і максимального обмеження доступу користувача до інформації.
Деякі СКБД передбачають засоби гарантування безпеки даних.
Такі засоби забезпечують виконання таких операцій:
- шифрування прикладних програм;
- шифрування даних;

350

- захист паролем;
- обмеження рівня доступу (до бази даних, до таблиці, для користувача).
Високий рівень безпеки даних може бути реалізований, якщо призначати користувачам різні права доступу на рівні файлу, поля, а також
організувати автоматичне шифрування даних. Гарними характеристиками гарантування безпеки є призначення паролів для індивідуальних
користувачів або груп користувачів і присвоєння різних прав доступу
окремо таблицям, запитам, звітам, макрокомандам або новим об’єктам
на рівні користувача або групи.
Керування доступом. Особливості доступу до інформації у системах передачі даних і в ІС є зовнішньою характеристикою таких систем.
Природно, доступ до ресурсів не може бути неконтрольованим чи некерованим. Крім досить широко відомого завдання захищеності даних
тепер особливої ваги набуває комплексне завдання керування доступом
до ресурсів системи й контролю за їх застосуванням. Можливості
керування доступом до ресурсів закладаються на етапі проектування
системи і реалізуються на наступних етапах її життєвого циклу.
У найпростішому випадку керування доступом може служити
для визначення того, дозволено чи ні тому чи іншому користувачеві мати
доступ до деякого елемента мережі, системи чи бази даних. Шляхом підвищення вибірковості системи керування можна домогтися того, щоб
доступ до обраного елемента дозволявся або заборонявся незалежно від
інших і забезпечувався навіть до певного об’єкта (файлу чи процесу) усередині цього елемента. Розрізняють керування доступом трьох видів:
- централізоване керування – установлення повноважень провадиться адміністрацією компанії-власника ІС. Введення й контроль повноважень здійснюються представником служби безпеки відповідного
об’єкта керування;
- ієрархічне децентралізоване керування – центральна компанія,
що здійснює встановлення повноважень, передає деякі свої повноваження підпорядкованим організаціям, зберігаючи при цьому за собою
право скасувати або переглянути рішення підпорядкованого рівня;
- індивідуальне керування – ієрархія керування доступом і розподіл повноважень у цьому випадку не формуються; власник інформації,
створюючи свої інформаційні структури, сам керує доступом до неї і
може передавати свої права (аж до прав власності).
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У великих системах усі форми можуть використовуватися спільно
в тих чи інших частинах системи; вони реалізуються при підготовці
інформації, при виконанні обробки інформації і при завершенні робіт.
При підготовці ІС до роботи керування доступом передбачає виконання таких функцій:
- уточнення завдань, розподіл функцій елементів ІС і персоналу;
- контроль введення адресних таблиць в елементи ІС;
- уведення таблиць повноважень елементів, користувачів, процесів і т.д.;
- вибір значень, розподіл і розсилання ключів шифрування;
- перевірка роботи систем шифрування й контролю повноважень.
При обробці інформації керування доступом містить такі функції:
- контроль дотримання повноважень, виявлення й блокування
несанкціонованого доступу;
- контроль шифрування даних і застосування ключів;
- реєстрацію і документування інформації про спроби й факти
несанкціонованого доступу із зазначенням місця, дати, часу й інших даних
про події;
- реєстрацію, документування й контроль усіх звернень до інформації, що захищається, із зазначенням всіх даних про події;
- вибір, розподіл, розсилання й синхронізацію застосування нових
ключів шифрування;
- зміна повноважень елементів, процесів і користувачів;
- організаційні заходи щодо захисту системи.
Відповідні засоби забезпечення керування цими процесами і функціями є в тому чи іншому вигляді в усіх сучасних операційних системах, причому, як правило, можливості збільшуються з ростом потужності ОС, тобто зрештою, із зростанням потужності ПК. З цієї причини
не без підстав вважається, що в централізованих системах керування
доступом забезпечено краще, ніж у децентралізованих.
Шифрування й дешифрування даних. Одним з основних заходів
захисту даних у системі є шифрування, тобто таке перетворення, що виключає використання даних відповідно до їх смислу й змісту. Алгоритми
шифрування (дешифрування) являють собою інструмент, за допомогою
якого такий захист можливий, тому вони завжди секретні.
Шифрування може здійснюватися при передачі інформації з каналів передачі даних, при збереженні інформації в базах даних, при звертанні до баз даних із відповідними запитами, на стадії інтерпретації ре-
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зультатів обробки інформації і т.д. На всіх цих етапах і стадіях існують
специфічні особливості застосування шифрів. Застосування шифрування
почалося в державних структурах, однак у даний час до шифрування даних
вдається багато користувачів ІС. У зв’язку з цим склався ринок цих продуктів і послуг. В усіх країнах діяльність з надання таких послуг, тобто
зі створення засобів шифрування й захисту систем, ліцензується державою і жорстко регламентується в законодавчому порядку. Однак конкретні алгоритми й особливо реалізуючі їх пристрої засекречуються, що й
забезпечує захист системи. За надання таких послуг фірми-замовники
готові добре платити, тому фірми-виготівники шифрувальної апаратури
зацікавлені в розширенні свого бізнесу.
У той же час держава зацікавлена в збереженні прозорості інформаційних потоків для того, щоб знизити ризик приховування злочинів та
інших правопорушень: шифрувальні технології не мають перешкоджати
розслідуванню злочинів. Ці інтереси певною мірою суперечать один одному. Водночас активність розроблювачів засобів шифрування не знижується. По різних каналах поширюються ці засоби, що атестуються й
випробовуються в колах фахівців, і найкращі з них набувають визнання
і розповсюдження.
Створення чи вибір засобів шифрування національними урядами
теж стає серйозною проблемою: у цій справі не можна просто довіряти
навіть дуже солідним фірмам чи фахівцям. Системи шифрування піддаються випробуванням, у яких незалежні фахівці чи фірми здійснюють
спроби розшифрування кодів, побудованих за допомогою систем, що
перевіряються.
Захищеність інформаційних мереж. У нашій країні за останнє
десятиліття створено багато інформаційних систем і мереж на основі
насамперед закордонних технічних засобів і програмних продуктів. Стосовно цих систем виникає досить обґрунтоване побоювання щодо імовірності існування в них так званих «незадекларованих можливостей»,
тобто прихованих властивостей, що дозволяють керувати цими засобами
незалежно від користувача. Цілком імовірно, що в такі системи їх постачальники чи виготівники можуть закласти можливості, які забезпечують зовнішній контроль за всіма процесами і даними, що обертаються
в системі. За допомогою таких засобів можливе також виведення з ладу
систем повністю чи окремими частинами за командами ззовні.
Як наслідок, такі системи викликають певну настороженість при
використанні особливо відповідальними об’єктами і структурами. Тех-
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нічні елементи, що встановлюються в особливо відповідальних системах,
ретельно й глибоко досліджуються, програмні елементи теж тестуються
в спеціалізованих організаціях, однак певні сумніви можуть залишатися
і після таких випробувань.
Для того щоб зняти такі побоювання в користувача й споживача,
виробники технічних і програмних засобів представляють свої вироби
на офіційну сертифікацію. З цією метою компанія-постачальник подає
детальну документацію на вироби і самі вироби для того, щоб на цій підставі
можна було впевнено виявити у всій повноті функції, виконувані даним
виробом. Але й за відсутності підозр із приводу «недекдарованих можливостей» однаково необхідний захист інформаційних мереж внаслідок
постійного зростання цінності зосередженої в них інформації, а також
ступеня важливості виконуваних цими системами функцій.
Побудова раціонального захисту. Як уже зазначалось, захист системи не може бути абсолютним. Це потребувало б істотного збільшення витрат на її створення й експлуатацію, а також неминуче призвело б
до зниження продуктивності системи за основними виробничими функціями. Захист має будуватися як раціональний, тобто з оптимальними за
деякими критеріями характеристиками, що завжди складає предмет
самостійного дослідження.
Інформаційні системи є складними і комплексними, тому вибір
навіть раціонального ступеня захищеності є непростою проблемою. Можливі й спрощені підходи з урахуванням конкретних особливостей завдання. Передбачається, що проблема захисту зібраної в компанії регулярної інформації виникає тоді, коли постає завдання забезпечення гарантованої безпеки даних, що містяться в базах даних, від осіб, які бажають
їх виправлення.
Вирішення завдання раціональної захищеності даних може досягатися, наприклад, шляхом уведення системи паролів, використання криптографічних методів захисту інформації, установлення власних командних
процесорів, завантажників, створення й завантаження резидентних програм, що перехоплюють переривання й обробляють команду від користувача з наступним її блокуванням, якщо команда виявиться забороненою для даної системи. Можливе також використання установки власного головного завантажувального запису на вінчестері.
Стосовно умов охорони даних від активних спроб їх викрадення
чи псування з урахуванням аналізу особливостей завдання визначається
такий перелік заходів для забезпечення захисту інформації:
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- аутентифікація користувача за паролем і, можливо, за ключовою дискетою або апаратним ключем;
- розмежування доступу до логічних дисків;
- прозоре шифрування логічних дисків, шифрування файлів із
даними;
- дозвіл запусків тільки строго визначених для кожного користувача програм;
- реакція на несанкціонований доступ;
- реєстрація всіх спроб несанкціонованого доступу в систему й
входу/виходу користувача в систему;
- створення багаторівневої організації роботи користувача з розширенням наданих можливостей при переході на більш високий рівень;
- надання користувачу мінімуму необхідних йому функцій.
Найбільш ефективними є системи захисту, розробка яких здійснюється паралельно з розробкою інформаційної структури, що захищається. При створенні систем захисту дотримуються таких принципів:
- постійно діюча заборона доступу; у механізмі захисту системи
в нормальних умовах доступ до даних повинен бути заборонений, заборона доступу при відсутності особливих указівок забезпечує високий
ступінь надійності механізму захисту;
- простота механізму захисту; ця якість необхідна для зменшення
кількості можливих неврахованих шляхів доступу;
- перекриття всіх можливих каналів витоку інформації, для чого
мають обов’язково перевірятися повноваження будь-якого звертання до
будь-якого об’єкта в структурі даних; цей принцип є основою системи
захисту. Завдання керування доступом має зважуватися на загальносистемному рівні, при цьому необхідно забезпечувати надійне визначення
джерела будь-якого звернення до даних;
- незалежність ефективності захисту від кваліфікації потенційних
порушників;
- поділ повноважень у сфері захисту й доступу, тобто застосування декількох різних ключів захисту;
- надання мінімальних повноважень;
- максимальна відособленість механізму захисту; для унеможливлення передачі користувачами один одному відомостей про систему
захисту рекомендується при проектуванні захисту мінімізувати кількість
спільних для декількох користувачів параметрів і характеристик механізму захисту;
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- психологічна привабливість захисту, для чого теж важливо
домагатися, щоб захист був по можливості простий в експлуатації.
При побудові систем захисту, заснованих навіть не на всіх, а тільки на деяких із названих вище принципів, виникають серйозні перешкоди, пов’язані з великими витратами на їх реалізацію. У зв’язку з цим
захист має бути не абсолютним, а тільки раціональним, тобто спочатку
потрібно передбачити припустимий ступінь можливості зловмисного
проникнення в базу даних.
Активність посягань, класифікація викрадачів, характеристики потоку
посягань, збиток від утрати чи псування кожного з елементів інформаційної структури, набір варіантів способів захисту, їх міцність і вартість
одного сеансу захисту тим чи іншим способом – усі ці дані потрібно
задати або визначити тим чи іншим шляхом.
Далеко не безпечний вплив комп’ютерів, особливо персональних,
на здоров’я людини, його психіку. Дисплей сильніше телевізора впливає
на зір, викликає розумові перевантаження і швидке стомлення нервової
системи, сприяє виникненню психічних захворювань. Сьогодні ніхто не
може сказати, який вплив комп’ютера на біосферу, його вплив на живі
організми. По-друге, поширення ПЕОМ і інших подібних досягнень
електроніки буде сприяти посиленню в людях психології індивідуалізму,
підриву колективістських початків. Це побоювання не позбавлене основ:
комп’ютерна та інша інформаційна техніка індивідуального користування і справді обмежує спілкування людей (партнером людини в роботі,
навчанні, грі, на відпочинку всі частіше буде ЕОМ), може повести людини від реальності у світ мрій, створити штучний замінник дійсності і
тим самим підсилити соціальну ізоляцію.
Безперечно, що суть «комп’ютерних» небезпек корениться не тільки
в техніці та інформації, але й у конкретному суспільному середовищі, де
ще зберігаються ті чи інші форми соціальної патології, що застарілими
структурами передаються в майбутнє інформаційне суспільство. У той
же час погроза людині від специфіки інформаційної техніки і технології
очевидна. На цю соціально-інформаційну небезпеку звертають увагу багато
авторів. Виникає небезпека ізоляції і відчуження, що може породити
відхід родини від безпосередніх контактів зі сторонніми людьми. Викликає побоювання не стільки те активне відмовлення від масових форм
культурного життя, що ми спостерігаємо сьогодні, а поступово зростаючого відчуження індивіда – пасивного і підступного. Якщо виразитися
більш різко, – виникає питання: чи здатна автоматизація значної частки
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людської діяльності привести до автоматизації самого роду людського?
Можливо, але навряд чи цього слід допустити.
«Комп’ютерні» небезпеки прогнозувалися ще на зорі розвитку
кібернетичного знання. Але то були утопічні застереження. Сьогодні у
зв’язку з появою «дружньої» та інтелектуальної, що не має своїх корисливих інтересів ЕОМ, вона несе реальну погрозу ізоляції людини від
інших людей, що може привести навіть до розпаду родини. На думку
американського психотерапевта К. Броду, це викликано тим, що техноцентровані особи в родині обмежують спілкування мінімумом необхідного. Вони прагнуть ізолюватися не тільки від колишніх друзів, але і від
членів родини. Для них саме спілкування здобуває строго утилітарний
характер, позбавлено емоцій і людської теплоти. Це свого роду комп’ютерне спілкування, що здійснюється поза людськими пристрастями та
емоціями.
По-друге, при використанні комп’ютера виникає явище, що К. Брід
називає техностресом. Це зовсім нова, сучасна хвороба адаптації, викликана нездатністю здоровим чином реагувати на неординарну інформаційно-комп’ютерну технологію. Виділяються кілька процесів, пов’язаних з адаптацією і розвитком нових інформаційних технологій. Це розумове перевантаження та утома, ступінь якої зростає все більше і більше.
Крім того, комп’ютери призводять до централізації, а остання збільшує
помилки, що можуть викликати серйозні наслідки і для виправлення
яких часто немає часу.
Ще один парадокс інформатизації, медіатизації і комп’ютеризації
полягає в тім, що вміння використовувати інформаційні технології стимулює розвиток інтелектуальних здібностей в одному відношенні, але в
той же час може негативно позначитися на них в іншому. Подібних прикладів в історії техніки чимало. Сучасні транспортні засоби полегшили
людині переміщення в просторі. Але одночасно з’явилося і таке явище,
як гіподинамія. За аналогією говорять і про свій рід «інтелектуальної
гіподинамії», тобто утрудненнях і здійсненні рутинних операцій, наприклад, елементарного зчитування.
Висновки. Комп’ютерну небезпеку слід сприймати як небезпеку
втрати або несанкціонованого доступу до інформації та фізіологічний
вплив на користувача. Щодо першого класу проблем, то нині уже розроблені техніко-програмні засоби захисту інформації від кожного виду
загроз. Щодо другого – ведуться спостереження і розробляються наукові
рекомендації.
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Стаття присвячена висвітленню методичних питань підготовки інформаційного поля
в розрізі зовнішнього та внутрішнього сегментів для цілей проведення достовірної та
обґрунтованої оцінки вартості підприємства.
Ключові слова:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Вивчення процедур
оцінки майна показало, що при проведенні оціночних розрахунків можливості інформаційної системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності використовуються недостатньо.
Незважаючи на актуальність оціночної діяльності в умовах зростання
масштабів приватизаційних процесів у країні, методичним питанням інформаційного забезпечення оціночної діяльності в економічній літературі
практично не приділяється уваги.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Аналіз літературних джерел з даної проблематики свідчить,
що дослідженням цих питань займаються лічені науковці, серед яких можна
назвати таких російських вчених як А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, Н. Н. Карзаєв, В. І. Кошкін, Ф. Б. Ріполь-Сарагосі. Українські дослідники взагалі ці
питання не досліджували і публікації в літературі відсутні. Це пояснюється
відносною молодістю науки про оцінку та специфічними умовами функціонування трансформаційної економіки в нашій країні.
Цілі статті. Цілями даної статті є детальне дослідження інформаційної бази в процесі оцінки вартості підприємства та бізнесу; внесення
пропозицій щодо покращення організації та методики цього процесу з
урахуванням вимог українського законодавства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сукупність вимог, що висуваються
до інформаційного забезпечення процесу оцінки, залежить від різних
особливостей об’єкта оцінювання, до яких можна віднести: галузеву належність, масштабність діяльності, форму власності, соціально-економічні
умови та географію функціонування, специфіку призначення об’єкта оцінки
(підприємство, інвестиційний проект, інтелектуальна власність, окремі
елементи майна підприємства, цінні папери). Головну роль у формуванні
сукупних вимог до інформації в оціночній діяльності відіграє призначення оцінки, що його визначає замовник.
При цьому передбачається, що інформація, яка отримана з облікових джерел, має бути достовірною, повною та об’єктивною. Згідно між-
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народних стандартів оцінки, відповідальність за достовірність інформації,
що використовується в оціночних розрахунках, несе професійний оцінювач.
До його звіту додається бухгалтерський баланс підприємства, що оцінюється, достовірність якого оцінювач має підтвердити своїм підписом. Це вимагає від професійних оцінювачів відповідних кваліфікаційних навичок
та знань з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.
Сукупність інформації, що використовується в оціночній діяльності,
має відповідати таким вимогам: бути достатньою за обсягом, достовірно
відображати ситуацію на підприємстві, бути об’єктивною, точно відповідати цілям оцінки; комплексно враховувати зовнішні умови функціонування підприємства, що оцінюється.
Важливою умовою об’єктивної оцінки бізнесу є аналіз вартості підприємства, як товару інвестиційного, з урахуванням минулих витрат,
поточного стану та майбутнього потенціалу. Для реалізації такого комплексного підходу необхідно провести збір та аналіз різнопланової інформації, яку можна поділити на дві групи:
- зовнішня інформація;
- внутрішня інформація.
При формуванні професійних суджень про вартість об’єктів важливою задачею оцінювача є врахування впливу факторів зовнішнього середовища на перспективи розвитку даного бізнесу з урахуванням зміни
політичної ситуації в країні, податкового законодавства, соціально-економічних та ринкових умов. Інформаційний блок зовнішньої інформації
має містити дані про умови функціонування підприємства в конкретній
галузі та економіці в цілому. На обсяг та зміст зовнішньої інформації впливають, перш за все, цілі оцінки та специфіка виду діяльності підприємства. До зовнішніх факторів, які безпосередньо впливають на функціонування підприємства та його вартість відносять макроекономічні та галузеві
фактори, які формують інвестиційний клімат в країні: рівень інфляції, темпи
економічного розвитку країни, умови конкуренції в галузі. Залежно від
цілей оцінки макроекономічний огляд може бути виділений як окремий
розділ звіту про оцінку або може розглядатися у загальному контексті звіту.
Основними джерелами зовнішньої інформації є: нормативно-правова
база; дані Державного комітету статистики, фонду державного майна
України, ДКУПФР та інших відомчих та міністерських інститутів; дані
періодичних видань; аналітичні огляди інформаційних агентств; інформаційні галузеві бюлетені; інформація дилерських фірм; internet-джерела;
зведена біржова інформація; програми уряду та прогнози; демографічна
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карта; основні макроекономічні показники за досліджуваний період; середньогалузеві нормативи.
У звіті оцінювача мають бути відображені умови конкуренції в
галузі, ринки збуту, реальні та потенційні контрагенти (постачальники та
покупці), альтернативні варіанти перепрофілювання напрямів діяльності
підприємства, можливості розширення або зміни асортименту продукції,
що виготовляється на підприємстві, динаміка попиту на неї. Зміна умов
функціонування підприємства в майбутньому може радикально вплинути
на підсумкову величину вартості компанії.
Підприємство, як бізнес, є системою, яка включає широкий спектр
матеріальних і нематеріальних елементів, значна частина яких не знаходять прямого, явного відображення в його бухгалтерській, статистичній
та іншій офіційній звітності і потребує особливих зусиль та навичок для
їх пошуку. З цією метою оцінювач залучає позаоблікову інформацію,
яка надає повну уяву про стан підприємства, що оцінюється.
Інформаційний блок внутрішньої інформації має включати:
- інформацію про історію компанії;
- аудиторський висновок;
- дані відділу маркетингу, включаючи опис маркетингової стратегії
компанії;
- план стратегічного розвитку підприємства;
- перелік реальних та перспективних постачальників;
- інформацію про споживачів та покупців (фактичних та потенційних);
- наявність виробничих потужностей та повноту і ефективність їх
використання;
- кадровий склад та ефективність його використання;
- внутрішню фінансову звітність;
- поточну інформацію управлінського обліку;
- бізнес-план;
- каталоги, прайс-листи підприємства;
- юридична інформація (копії установчих документів, договорів
оренди, протоколи зборів Ради директорів, документи на об’єкти інтелектуальної власності).
Зазвичай, фінансовий стан підприємства визначається на дату
оцінки, проте оцінювач на основі трендового аналізу має спрогнозувати
можливі його зміни. Основну увагу при цьому слід приділити визначенню
реальної величини чистого прибутку, фінансового ризику та ринкової
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вартості матеріальних і нематеріальних активів. Залежно від цілей оцінки
та специфіки діяльності підприємства, вартість якого оцінюється, напрям
аналізу та спектр питань фінансового стану фірми може суттєво збільшуватись та змінюватись.
Загальний погляд на підприємство в історичному розрізі в порівнянні з конкурентами дозволяє оцінювачу скласти конструктивне уявлення
про місце даного підприємства в економіці країни, галузі, регіону, на
конкретних ринках щодо конкурентів, про ступінь стійкості та перспективності підприємства як бізнесу.
Найважливішою складовою блоку внутрішньої інформації для
оцінки вартості підприємства традиційно виступає бухгалтерська фінансова
звітність. Вона є базою для розрахунку системи показників, які відображають майновий і фінансовий стан підприємства на конкретну дату
(табл. 1).
Таблиця 1
Склад та призначення фінансової звітності
Форма
Сутність
Елементи
звітності
Звіт про фінансовий стан
- активи;
Баланс
підприємства на звітну дату - зобов’язання;
- капітал
Звіт про
Звіт про фінансові результати - доходи;
фінансові
діяльності підприємства за
- витрати;
результати звітний період
- прибуток (збитки)
Звіт про рух Звіт відображає грошові потоки - надходження грошей
грошових
підприємства за звітний період та їх еквівалентів;
коштів
у результаті господарської
- видаток грошей та їх
діяльності
еквівалентів
Звіт про
Звіт, який відображає зміни у перелік складових власвласний
складі власного капіталу під- ного капіталу та операкапітал
приємства протягом звітного цій, що впливають на
періоду
кожну з них
Примітки до Забезпечення деталізації і
Усі необхідні показники
фінансових обґрунтованості статей
і пояснення, які вимазвітів
фінансових звітів, а також
гаються нормативними
інша доречна інформація
документами
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За загальним визнанням, саме фінансова звітність є одним із найважливіших джерел інформаційного забезпечення процесу прийняття
рішень зацікавленими особами, оскільки згідно із законодавством, метою такої звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства за звітний
період. Отже, якість наданих даних значною мірою визначає привабливість підприємства на ринку. Тому дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності становлять основу для реалізації будь-якого з трьох методів, за допомогою якого можна оцінити підприємство. Незважаючи на
те, що при визначенні вартості підприємства не можна обмежуватися
лише окремою оцінкою об`єктів його активів, цей крок є одним з обов’язкових у загальному процесі оцінювання.
Основна проблема інформаційного забезпечення процесу оцінювання полягає у тому, що більшість чинників, які визначають вартість
підприємства як бізнесу, не включена у формат фінансової звітності. Узагальнюючи думки різних вчених, виділимо основні недоліки традиційного бухгалтерського балансу, як головного джерела інформації про
вартість компанії:
- він не відображає всі цінності компанії, що їй належать на правах
власності, наприклад, кадровий склад та рівень кваліфікації персоналу,
партнерські зв’язки, інноваційні технології, що виражається в узагальненому показнику – «гудвіл»;
- не завжди підприємства формують резерв сумнівних боргів по
дебіторській заборгованості. Це викривляє інформацію про її реальний
стан та можливі ризики неповернення боргів, що, в свою чергу, завищує
валюту балансу;
- зазвичай, підприємства не формують резерви під забезпечення
виплат відпусток, гарантійних зобов’язань, що занижує вартість зобов’язань,
а, відтак, завищує вартість чистих активів підприємства;
- традиційний баланс відображає ретроспективну інформацію про
події господарського життя в минулому;
- недосконале податкове законодавство спонукає підприємців приховувати реальний стан справ, занижувати прибуток з метою зменшення
бази оподаткування.
Суттєвим недоліком інформації, сформованої лише за даними статичного балансу, є те, що дані балансу характеризують більше виробничий
потенціал, аніж ділову активність підприємства. Окремі недоліки цього
підходу усуваються при використанні даних динамічного балансу. Для
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цілей оцінки при цьому можуть використовуватись дані оборотно-сальдового балансу, який містить інформацію про рух коштів за кожним
рахунком, а, відтак, дозволяє простежити (розрахувати) динамічні показники
вартості компанії.
Висновки. Робота оцінювача по збору інформації є чи не наважливішим етапом оцінки вартості підприємства. Враховуючи специфіку
формування інформаційного базису для оціночної діяльності на вітчизняному ринку, необхідно не тільки більш прискіпливо підійти до підбору
інформаційних джерел, а і розробити нестандартні методичні підходи
до обробки цієї інформації та процедур оцінки. В сучасних умовах необхідна розробка основних принципів, методології та методик побудови
похідних балансів. Отже, створення якісно нових підходів до формування
облікових даних, які базуються на стандартизації облікових процедур,
забезпечить «прозорість» фінансової інформації про діяльність підприємства та процеси використання та управління власністю.
1. Малюга Н. М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика,
перспективи. – Житомир. – 1998. – 384с.
2. Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємств: Монографія / Мендрул О. Г. – К.:
КНЕУ, 2002. – 272 с.
3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2005. – 1568с.
4. Оценка бизнеса: Учебн. / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – М.: Финансы и
статистика, 1998. – 512с.
5. Програма реформування системи бухгалтерського обліку в Україні, затверджена Постановою Кабміну України від 28.10.98 р. № 1706.
6. Риполь-Сарагоси Ф. Б. Основы оценочной деятельности. – М.: Издательство ПРИОР,
2001. – 240с.
7. Хорн Дж. К. Ван. Основы управления финансами / Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 800с.
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Пыриг С. А.
РИСКИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Рассматриваются вопросы, которые касаются экономической сущности рисков
платежных систем как составной рыночной экономики. Сделан обзор названных трудов
ученых-экономистов по вопросам теоретического обоснования рисков платежных систем
как экономической категории.
Ключевые слова: экономический риск, риски платежных систем, системный риск,
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Платіжні системи
відіграють важливу роль у фінансовому механізмі будь-якої країни, і як
засіб переміщення коштів, мають вирішальне значення для ефективного
функціонування фінансової системи. Тому однією з необхідних умов
ефективного функціонування фінансової системи є стабільність платіжних
систем в умовах ринкової економіки.
Ризик є елементом ринкової економіки, з урахуванням якого
будуються всі економічні відносини. На сучасному етапі економічного
розвитку ігнорувати чи недооцінювати економічний ризик у будь-якій
сфері гальмує розвиток суспільства та науково-технічний прогрес. Правильне
формування політики стосовно ризиків платіжних систем має важливе
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значення для стабілізації платіжних систем та довіри до фінансових ринків.
Усе це зумовлює актуальність розгляду суті, типів і видів ризиків платіжних
систем.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Історія розвитку теорії економічного ризику нараховує кілька
століть, та інтенсивного розвитку вона набула в останні десятиліття. Однак
в сучасній вітчизняній та іноземній літературі не існує загальноприйнятого підходу до визначення категорії ризику. Теорії економічного ризику
були присвячені роботи учених-економістів А. П. Альгіна, І. Балабанова,
В. Вітлінського, Г. Клейнера, С. Каппельхофа, І. Лукасевича, В. Успаленка,
О. ІЯстремського, В. Шарпа та інших.
Цілі статті. Метою даної роботи є розгляд ризиків платіжних систем
в контексті економічних відносин шляхом порівняльного аналізу існуючих
підходів та уточнення наукового визначення економічної категорії ризику.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Такі вирази, як «хто не ризикує
– той не виграє», «ризик – благородна справа», «ризик – можлива втрата»,
демонструють різні підходи до суті ризику. Ризик попереджає, з одного
боку, про можливу невдачу, збитки, з іншого – про можливість виграшу
або прибутку.
Визначення авторів, які наведені в табл. 1, щодо категорії ризику
суттєво відрізняються між собою.
Таблиця 1
Визначення авторів щодо категорії економічного ризику
Автор
Визначення економічного ризику
1
2
«З одного боку, ризик постає як можлива невдача,
небезпека матеріальних або інших втрат, які можуть
О. П. Альгін
наступати внаслідок втілення в життя прийнятого
рішення, з іншого – ризик ототожнюється з
очікуваним успіхом, сприятливим результатом» [1]

1
І. Т. Балабанов

Продовж. табл. 1
2
«Як економічна категорія ризик - подія, яка може
статися або не статися. У разі настання такої події
можливі три економічних результати: від’ємний
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(програш, збиток), нульовий і позитивний (виграш,
вигода, прибуток)» [2]
«Ризик є вартісним виразом імовірної події, що
В. В. Вітлінський
призведе до збитків» [4]
«Небезпека настання неперебачуваних і небажаних
Г. Клейнер
для суб’єкта наслідків його дій» [3]
«Під ризиком розуміють можливість настання деякої
І. Я. Лукасевич несприятливої події, що тягне за собою виникнення
різного роду втрат» [5]
Лауреат Нобелівсь- «Високі доходи від ринкових підприємств – це просто
кої премії, америка- премія за ризик, що не піддається виміру, або за
нець Ф. Найт, 1921 р. невизначеність» [3]
Підручник
«Вартісне вираження імовірнісної події, яка призво«Банківська справа» дить до втрат» [3]
Російська банківсь- «Вірогідність фінансових втрат і банкрутств у
ка енциклопедія, процесі банківської діяльності» [6]
1995 р.
Російський еконо- «Ризик – це небезпека того, що цілі, поставлені в
мічний журнал проекті, повністю або частково не досягнуті» [3]
(з французької risqué) – можлива небезпека чогось,
Словник іншомовдія навмання, яка вимагає сміливості, відваги в
них слів, 1985 рік
сподіванні на щасливий результат [7]
«Ризик виникає лише тоді, коли має місце невизначеність, відсутність вичерпної інформації щодо умов
прийняття рішень… Сучасна інтерпретація ризику
О. І. Ястремський
– це не втрата, якої можна зазнати під час реалізації
господарського рішення, а можливість відхилення
від цілі, заради якої приймалося рішення» [8]
З огляду на вищевикладені визначення ризику авторів підручника
«Банківська справа», В. Вітлінського, Г. Клейнера, І. Лукасевича, російської
банківської енциклопедії, О. Ястремського погодитися важко, оскільки
характерною ознакою наведених визначень є акценти на негативних
наслідках ризику, тобто кінцевий результат вважається однозначно
негативним. Однак трактування ризику лише з позиції однозначно
негативного результату не пояснює природи та суті економічного ризику.
Трактування ризику О. Альгіна, І. Балабанова та Ф. Найта найбільш
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вдале і найкраще розкриває його сутність, оскільки ризик, як невизначеність,
містить в собі потенційну можливість як втрати, так і прибутку.
Таким чином, можна зробити висновок, що економічний ризик –
це невизначеність, імовірність настання подій (сприятливих, несприятливих),
що можуть спричинити як втрати, так і доходи при реалізації вибраних
рішень.
Сучасна економічна теорія пропонує досить багато класифікацій
економічних ризиків. На основі наукових праць вчених-економістів
зробимо аналіз ризиків за окремими класифікаційними групами.
Так, ризики поділяють на групи за прогнозованістю, за рівнем
прийняття рішень, за джерелом їх виникнення, за сферами бізнесу тощо.
Лауреат Нобелівської премії 1990 року В. Шарп пропонує класифікувати економічні ризики за прогнозованістю (рис. 1). Дана класифікація
стала традиційною для сучасної теорії економічних ризиків.
Прогнозовані (страховані)

Не прогнозовані ( не страховані)

Зміна процентної ставки.
Падіння загальноринкових цін.
Інфляція.

Галузевий ризик
Фінансовий ризик
Кредитний ризик
Ризик ліквідності

Рис. 1. Класифікація економічних ризиків за прогнозованістю
Балабанов І. Т. розділяє економічні ризики на чисті та спекулятивні.
Чисті ризики – можливість отримання збитків чи нульового результату,
а спекулятивні – можливість отримання як позитивного, так і негативного
результатів. Автори В. Балабанов, В. Вітлінський та Т. Ширінська відносять
до спекулятивних ризиків виключно фінансові: кредитний, процентний,
валютний. До чистих ризиків відносять природні, політичні, транспортні
тощо. Такий поділ на нашу думку є цілком обґрунтований.
Альгін А. П. класифікує економічні ризики за рівнем прийняття
рішень та за джерелом їх виникнення (рис. 2).

Ризики
За джерелом
їх виникнення
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а)

За рівнем прийняття рішень

Рис. 2. Класифікація економічних ризиків за рівнем прийняття
рішень та джерелом їх виникнення
Поділ ризиків за джерелами їх виникнення тобто на комерційні,
фінансові, загальноекономічні несе принципове навантаження, оскільки
знання цих джерел знижує ступінь невизначеності і таким чином сприяє
зниженню ступеня ризику.
Фінансові ризики є основним об’єктом уваги у платіжній системі.
Під платіжною системою розуміють систему механізмів, які використовуються для переказу грошових коштів між суб’єктами господарювання
та для розрахунку за платіжними зобов’язаннями, що виникають між
ними. Платіжна система є спеціалізованим елементом практично всіх
економічних операцій, що відбуваються в ринковій економіці, тобто
тим елементом, який стосується передачі грошової вартості в обмін на
якийсь товар, послугу або фінансовий актив. Так, як банківські та платіжні
системи дуже тісно пов’язані, то платоспроможність і ліквідність окремих
банків та їх клієнтів залежать від політики та практичного досвіду використання платіжної системи фінансовими установами. Оскільки фінансові
ризики є результатом виконання зобов’язань у процесі переказу грошових
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коштів, особливо стосовно зобов’язань банків, які виконують роль фінансових
посередників, найчастіше саме ці ризики є ризиками платіжної системи.
Існують різні тлумачення поняття фінансового ризику. У найзагальнішому вигляді під фінансовим ризиком розуміють ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів порівняно з прогнозованим
варіантом. Можна сформулювати також більш конкретизовані підходи
до визначення цього поняття. Так, фінансовий ризик можна визначити
як рівень певної фінансової втрати, яка має вияв: по-перше, у можливості
не досягти поставленої мети; по-друге, у невизначеності очікуваного
результату; по-третє, у суб’єктивності оцінки прогнозованого результату.
Симон Каппельхоф виділяє три типи ризиків платіжної системи:
правовий, операційний та фінансовий. Правовий та операційний він
відносить до нефінансових ризиків платіжної системи. До фінансового
ризику, який завжди присутній при фінансових операціях учасників платіжної
системи, учений відносить кредитний ризик та ризик ліквідності, так, як
вони можуть виникати на кожній стадії платіжного процесу.
У табл. 2 наведено визначення щодо кредитного ризику та ризику
ліквідності різними авторами.
Таблиця 2
Визначення авторами
понять «кредитний ризик» та «ризик ліквідності»
Автор
Кредитний ризик
Ризик ліквідності
1
2
3
«ризик того, що контрагент «якщо той чи інший учасник
не зможе виконати розрахунок виявиться в кінцевому підсумку
за своїм зобов’язанням у
неспроможним розрахуватися,
майбутньому»
можуть виникнути труднощі з
ліквідністю у банків, що розраховували на отримання коштів,
особливо, якщо це відбувається
близько до моменту, коли ці банки
повинні провести платежі, пов’язані
зі своєю участю в розрахунках»

1

Продовж. табл. 2
3

2
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Джеффрі К.
Маркуорт
Жан-Марк
Детресс
Ю. Пінгітцер

«ризик того, що контрагент «ризик того, що контрагент не
не здійснить повного розра- здійснить повного розрахунку за
хунку за зобов’язанням при зобов’язанням при настанні
настанні терміну платежу або терміну платежу»
в будь-який час у майбутньому»
«ризик, пов’язаний з нездат- «ризик, пов’язаний з труднощами,
ністю учасника операції, що які інший учасник операції може
має заборгованість, виконати відчувати при погашенні своєї
свої зобов’язання за розрахун- заборгованості»… «ризик нелікками, повністю чи частково, в відності безпосередньо пов’язаний
силу своєї неплатоспромож- з нестачею грошей»
ності»
«це ризик збитків за невре- «ризик неліквідності, пов’язаний
гульованими з учасником
з відсутністю коштів до встановугоди вимогами»
леного терміну (тобто з тимчасовою нестачею ліквідності)»

Усі наведені визначення у різних авторів переважно збігаються і
відображають, по суті, єдиний підхід до проблеми кредитного та ліквідного
ризику платіжних систем.
Так званий системний ризик, який входить до фінансових ризиків
і впливає не тільки на банківську систему, а й на всю фінансову. Як
свідчать дослідження науковців, системний ризик може виникнути як з
фінансових причин так і нефінансових (внаслідок виникнення у платіжній
системі ризику ліквідності, кредитного та операційного ризику).
Отже, системний ризик виникає тоді, коли один із учасників системи
виявиться неспроможним своєчасно виконати розрахунок за своїми зобов’язаннями, то наслідком цього може стати невиконання зобов’язань
іншими учасниками, що може призвести до загрози усієї фінансової системи.
Висновки. З вищевикладеного матеріалу можна зробити висновки,
що ризики платіжних систем мають джерела виникнення, в основі яких
– фінансові і нефінансові відносини учасників. Тому класифікувати
ризики платіжних систем необхідно на фінансові та нефінансові.
До фінансових ризиків платіжних систем віднесемо:
- кредитний – ризик невиконання учасником платіжної системи
своїх фінансових зобов’язань;
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- ліквідності – нестача коштів в учасника платіжної системи загрожує
виконанню його фінансових зобов’язань у встановлений термін, але у
майбутньому вони можуть бути виконані;
- системний – внаслідок неспроможності одного з учасників
платіжної системи виконати свої зобов’язання або внаслідок кризової
ситуації у самій системі інші її учасники також не зможуть виконати свої
зобов’язання, що призведе до поширення кризи ліквідності та загрози
стабільності фінансової системи в цілому;
До нефінансових:
- операційний – недоліки функціонування комп’ютерних систем
з оброблення інформації, низька якість роботи технічного персоналу, комп’ютерне шахрайство можуть підвищити кредитний ризик або ризик
ліквідності;
- правовий – недосконала та нестабільна правова база може спричинити або загострити кредитний ризик або ризик ліквідності;
- людського фактора – безпечність, некомпетентність або відсутність
технічних знань персоналу, допущені помилки, підробка фінансових
документів, крадіжки, шахрайство;
- політичний – це ризик фінансових втрат внаслідок державної
політики, зміни політичної системи, політичної нестабільності, перерозподілу
політичних сил;
- природний – стихійні лиха, пожежі, повені, землетруси.
Правила та процедури платіжних систем мають бути прозорими,
аби її учасники краще розуміли причини виникнення та наслідки кожного з
фінансових ризиків, що своєю чергою, має забезпечити їх уникнення.
Вони повинні відповідати визнаним стандартам безпеки, адекватним
вартості операцій, підтримувати високий рівень своєї операційної стійкості,
що досягається завдяки не лише висококласному технічному обладнанню,
програмному забезпеченню, а й кваліфікованому персоналу.
Оскільки потенційно платіжні системи можуть впливати на фінансовоекономічний розвиток країни, вона потребує ефективного, підзвітного
та прозорого управління. Для управління кредитним ризиком і ризиком
ліквідності та їхнього обмеження платіжні системи мають чітко визначати
необхідні правила та процедури щодо відповідних обов’язків системного
оператора та учасників платіжних систем. Такі правила та процедури
передбачають відповідальність за управління ризиками та їх обмеження
і повинні гарантувати, що всі учасники матимуть як стимули, так і

372

можливості для управління та обмеження кожного з породжених ними
ризиків.
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ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
У статті висвітлено основні методологічні підходи до організації управлінського
обліку матеріальних запасів на промисловому підприємстві. При цьому висвітлені питання
організації обліку формування первісної вартості запасів та їх списання на потреби виробництва.
Ключові слова: запаси, організація обліку запасів, первісна вартість запасів, методи
списання запасів на потреби виробництва, організація обліку транспортно-заготівельних
витрат, облік енергетичних витрат, облік відходів виробництва.

Pisarenko T.
ORGANIZATION OF ADMINISTRATIVE ACCOUNT
OF INVENTORIES
In the article basic methodological approaches are reflected to organization of
administrative account of inventories on an industrial enterprise. The questions of organization
of account of forming of primitive cost of supplies and their writing are thus lighted up on the
necessities of production.
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transport-purveying charges, account of power charges, account of wastes of production.

Писаренко Т.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
В статье отражены основные методологические подходы к организации управленческого учета материальных запасов на промышленном предприятии. При этом освещены вопросы организации учета формирования начальной стоимости запасов и их списания на нужды производства.
Ключевые слова: запасы, организация учета запасов, начальная стоимость запасов,
методы списания запасов на потребности производства, организация учета транспортнозаготовительных расходов, учет энергетических расходов, учет отходов производства.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Для забезпечення
конкурентоспроможності підприємства промисловості змушені шукати
шляхи зниження витрат на виробництво продукції. Основним з резервів
зниження витрат є підвищення ефективності використання матеріальних
запасів. Належним чином побудований облік матеріальних запасів безпосередньо впливає на ефективність діяльності господарюючих суб’єктів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Облік матеріальних запасів достатньо повно висвітлений у
працях вітчизняних і зарубіжних науковців та спеціалістів-обліковців. Серед
них варто виділити праці Ф. Ф. Бутинця, П. М. Гарасима, С. Ф. Голова,
З. В. Гуцайлюка, К. Друри, Г. П. Журавля, О. В. Карпенка, Т. П. Карпова,
О. В. Лишиленка, М. Р. Лучка, Е. Майєра, Г. В. Мисака, М. Г. Михайлова,
Л. В. Нападовської, Г. В. Нашкерської, П. П. Немчинова, Ж. К. Нестеренка,
С. Н. Николаєвої, М. Я. Остап’юка, М. С. Пушкаря, В. І. Савича, В. В. Сопка,
П. Я. Хомина та ін. авторів. Не зважаючи на значну кількість навчальнометодичних та консультаційних матеріалів, наукових праць і розробок,
питання організації управлінського обліку матеріальних запасів в них
не достатньо повно висвітлені.
Цілі статті. Метою написання статті є висвітлення методики організації управлінського обліку матеріальних запасів на промисловому підприємстві.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Рівень раціонального використання ресурсів у промисловості залежить від багатьох факторів. Створення та впровадження досконалого внутрішнього механізму управління
використанням ресурсів дозволяє виявити та мобілізувати фактори, які
позитивно впливають на цей процес. В матеріаломістких виробництвах
його раціоналізація залежить, в першу чергу, від підвищення ефективності
використання матеріальних ресурсів. Найбільша питома вага витрат
матеріальних ресурсів (60-70% від загального обсягу) витрачається безпосередньо у виробничому процесі, при цьому матеріальні ресурси трансформуються в матеріальні витрати, питома вага яких у собівартості
складає в середньому 65-80%. Таким чином, економія матеріальних витрат
стає важливим засобом підвищення ефективності виробництва в цілому
за рахунок зниження його витратомісткості.
Розрізняють два види матеріалів залежно від їх участі у господарській діяльності підприємства – прямі і накладні. Прямі матеріали –
це сировина з якої виробляють продукцію. Накладні матеріали – це запаси,
що споживаються у процесі виробничої або іншої господарської діяльності підприємства. Такі накладні матеріали складають частину загальновиробничих витрат, адміністративних витрат, витрат на збут та інших.
Плановий відділ, який тісно співпрацює з відділом маркетингу, на
основі середніх обсягів збуту розраховує орієнтовну потребу в матеріалах як для виробництва, так і для інших невиробничих потреб. При
цьому враховуються дані карток складського обліку про реальні залишки
матеріалів на складах підприємства. Ця інформація поступає у відділ
постачання, який безпосередньо займається закупкою таких цінностей.
Результати проведених розрахунків зводяться працівниками планового
відділу у формі, що зручна для використання на даному підприємстві.
Працівник складу несе відповідальність за те, що матеріали: доступні
для використання захищені від псування, крадіжки, пожежі; економічно
зберігаються.
Складські робітники ведуть облік поступлень, відпуску та наявності
запасів, використовуючи картки складського обліку. Ця форма документування руху матеріалів цілком прийнятна й при організації управлінського обліку. Інформація, що міститься у складських картках, узагальнюється
в книзі запасів.
Після отримання належним чином санкціонованої вимоги, менеджер
по закупкам визначає постачальника і розміщує замовлення. Важливо
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проводити контроль за розміщенням замовлень у постачальників, які
найчастіше всього здійснюються відділом постачання.
Коли матеріал надійшов на підприємство, відділ приймання матеріалів (або інший структурний підрозділ, який його заміняє) визначає
постачальника, номер замовлення на закупівлю, кількість, якість матеріалів. Повна інформація про матеріал заноситься в повідомлення про
отримання матеріалів. При прийманні матеріалів відділом зберігання
матеріальних запасів (склад) їх переглядають, звіряють з даними накладних на вантаж (товарно-транспортних накладних), представлених
постачальником, і копіями замовлення на доставку.
Матеріали, відпущені виробничим цехам, контролюються за допомогою вимог на відпуск матеріалів. Вимоги виконують дві функції:
дають дозвіл складському працівнику на видачу матеріальних запасів; є
підставою для записів в головну книгу і картку складського обліку.
На вимогах обов’язково фіксується мета відпуску матеріалів, яка
в подальшому вплине на собівартість виготовленої продукції, виконаних
робіт, наданих послуг, на витрати певних структурних підрозділів господарюючого суб’єкта (адміністрація, відділ маркетингу, відділ постачання,
плановий відділ тощо).
Останній етап складається з наступних операцій, які здійснюються
бухгалтерією: скорочення запасів сировини шляхом внесення записів
про відпущені цінності в рахунки книги запасів; фіксація кількості відпущених матеріалів на рахунку, де відображаються дані про виконувані
замовлення або накладні витрати.
Рахунок-фактура закупівель, повідомлення про отримання товарів,
копія замовлення на закупівлю і рахунок-фактура постачальника передаються відповідному працівнику для отримання дозволу на оплату
рахунка-фактури.
Оцінка сировини і матеріалів, які є складовою виробничих запасів
підприємства, регулюється Національним Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку № 9 «Запаси», затвердженим наказом МФУ від
20.10.1999 р., зареєстрованим в МЮУ 02.11.1999 р. Відповідно до цього
Стандарту придбані або вироблені сировина і матеріали зараховуються
на баланс підприємства за первісною вартістю.
Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість
запасів, яка складається з таких фактичних витрат:
 суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику, за
вирахуванням непрямих податків;
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 суми ввізного мита;
 суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не
відшкодовуються підприємству;
 транспортно-заготівельні;
 інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів
і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у
запланованих цілях.
Стандарт № 9 «Запаси» визначає різні методи визначення первісної
вартості, залежно від господарської ситуації:
- первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами
підприємства, визнається їхня виробнича собівартість, яка визначається
за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати»;
- первісною вартістю запасів, що внесені до статутного капіталу
підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість;
- первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно,
визнається їх справедлива вартість;
- первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну
на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо
балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість,
то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду;
- первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні
запаси, визнається справедлива вартість отриманих запасів.
Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат
того періоду, в якому вони були здійснені:
- понаднормативні втрати і нестачі запасів;
- проценти за користування позиками;
- витрати на збут;
- загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов’язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до
стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.
Сказане вище стосувалося формування вартісної оцінки матеріалів
що поступили на підприємство. Нижче розглянемо процес відпуску
матеріалів на господарські потреби останнього.
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При відпуску матеріалів виникають певні труднощі. Такі труднощі
полягають у визначенні ціни відпуску останніх у виробництво, на господарські потреби. Це відбувається тому, що матеріали одного і того ж
виду могли бути закуплені по різних цінах. Їх фактична вартість у такому
випадку може мати декілька значень, і потрібно вибрати один метод визначення ціни відпуску матеріалів. Вибір методу оцінки вибуття матеріалів
фіксується у наказі про облікову політику підприємства.
Для вибору методу, який найдоцільніше застосувати при формуванні облікової політики для списання запасів, необхідно зробити розрахунок результатів списання одних і тих же запасів різними методами,
передбаченими П(С)БО 9 «Запаси». Тут треба врахувати всю важливість
цієї події, оскільки облікова політика змінюється лише у двох випадках:
- коли змінюються статутні вимоги;
- коли це передбачено П(С)БО.
Неправильний вибір методу може призвести до фінансового краху
підприємства за рахунок або «вимивання» оборотних коштів у податки
і банкрутства внаслідок постійної купівлі сировини за ціною, що
перевищує вартість готової продукції, або збільшення ціни до рівня, що
перевищує конкурентоспроможність продукції і платіжний попит.
Застосування методу ідентифікованої собівартості рекомендується
для запасів і послуг за спеціальними замовленнями і проектами, а також
за запасами, що не замінюють одні одних. Оскільки запаси – незамінювані,
то кожні з них списуються на витрати за балансовою вартістю.
Застосування методу середньозваженої собівартості передбачає
визначення вартості одиниці того чи іншого запасу при списанні на витрати
шляхом ділення сумарної вартості залишку цього запасу на початок
місяця і вартості надходження цього ж запасу за місяць на сумарну
кількість запасу на початок місяця і надходження за місяць.
Застосування методу ФІФО (FIFO, First Input – First Output, «першим
прийшов – першим пішов») передбачає використання запасів у тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство, тобто першими відпускаються у виробництво ті запаси, які надійшли раніше за собівартістю перших надходжень, а в залишку при цьому залишаються запаси з
останніх надходжень за ціною останніх за часом надходжень. В умовах
інфляції (підвищення вартості купівлі запасів) це означає, що дешевші надходження списуються раніше, внаслідок чого збільшується прибуток проти
методу середньозваженого списання за рахунок зниження собівартості,
а отже, і збільшуються податки.
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Застосування методу ФІФО дає зменшення собівартості списуваних
запасів (зростання прибутку) проти методу середньозваженої собівартості
тільки при зростанні ціни придбання.
Застосування оцінки запасів за нормативними витратами полягає
в застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), встановлених на підприємстві з урахуванням нормальних рівнів використання
запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін. При цьому ціни і
нормативні витрати повинні регулярно в нормативній базі перевірятися
і переглядатися.
Реально застосування цього методу може здійснюватися в кількісному значенні норм у поєднанні з методами ФІФО, ідентифікованої або
середньозваженої собівартості. Оскільки інше застосування (у вартісному
вираженні) призведе до досить частої зміни норм.
Оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього відсотка торгових націнок. Цей
метод можуть застосовувати (якщо інші методи оцінки вибуття запасів
не виправдані) підприємства, що мають значну і змінну номенклатуру
товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної націнки. Собівартість
реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці
товари. Сума торговельної націнки на реалізовані товари визначається
як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього відсотку торговельної націнки. Середній відсоток торговельної
націнки визначається діленням суми залишку торговельних націнок на
початок звітного місяця і торговельних націнок у продажній вартості
одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної)
вартості залишку товарів на початок звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів.
Малоцінні і швидкозношувані предмети, що значаться в запасах
за балансовою вартістю, списуються з балансу при передачі в експлуатацію з подальшою організацією кількісного обліку таких предметів по
місцях експлуатації і матеріально відповідальним особам протягом усього
терміну їх фактичного використання.
Організація управлінського обліку матеріальних витрат передбачає
вибір методики включення таких витрат у собівартість продукції.
У бiльшостi випадкiв сировина i матеріали включаються у собівартiсть продукцiї за прямим способом, тобто безпосередньо за даними
первинних документiв. Якщо списання матеріалу зi складу у виробництво
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оформляється лімітною картою, то в нiй обов’язково вказується місце
споживання матерiалу i продукцiї, на яку списується даний матеріал. Тому
бухгалтер легко може визначити той вид продукцiї, на який необхідно
списати витрачений матеріал.
Наприкiнцi місяця на основі первинних документів про витрачання матеріалів вручну або за допомогою засобів автоматизації складається
таблиця, яка узагальнює фактичне витрачання матеріальних цінностей
за місяць за нормами i вказує відхилення від норм. Нижче подано один
з можливих варіантів таблиці (табл. 1).
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Таблиця 1
Розробна таблиця № ___
Розподіл матеріальних цінностей за січень 20Х8 р.
Кредит
рахунку
Шифр
витрат
(дебет рахунку)
Цех 1
231-100
231-101
231-102
232-01
232-02
911-100
911-101
912-01
912-02
913
Цех 2
…
і т.д.
Разом

201 «Сировина i
матеріали»

202 «Купівельні
напівфабрикати та
комплектуючі»
За
Відхилення
За
Відхилення
нормою від норми нормою від норми
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і т.д.

…

…

Всього

Під шифром витрат потрібно розуміти:
- 231 – витрати на виробництво основної продукцiї по замовленнях (видах продукції) 100, 101, 102;
- 232 – витрати на допоміжне виробництво продукцiї видiв 01 i 02;
- 911 – загальновиробничі витрати на утримання та обслуговування в основному цеху, якi стосуються безпосередньо замовлень (видів
продукції 100, 101);
- 912 – загальновиробничi витрати на утримання устаткування в
допомiжному цеху (виробництво продукції видів 01, 02);
- 913 – сума iнших загальновиробничих матерiальних витрат по
цеху № 1, які прямо не вiдносяться на конкретний вирiб, або замовлення.
Причому подiл рахункiв 23 i 91 на субрахунки здiйснюється на
пiдприємствi облiковцями самостійно залежно вiд потреб господарської
діяльності.
У процесi облiку матерiальних витрат спочатку формують дані
по цеху №1, потім по цеху № 2 та по iнших структурних пiдроздiлах
пiдприємства.
Запропонованi таблицi можуть бути видозмінені для врахування
особливостей господарської діяльності підприємства.
Якщо з одного виду матерiалiв виготовляють деталi для рiзних
видiв продукцi, то кiлькiсть матерiалiв мiж видами продукцiї розподiляють
двома способами:
– нормативним способом;
– коефiцiєнтним способом.
Сутність нормативного способу розподілу полягає в тому, що
фактичне віднесення матеріалів на виріб розраховується пропорційно
до норми його витрачання.
Нижче приведені формули для розрахунку фактичної кількості
матеріалів що відносяться на конкретний виріб.

Ì

ô ³³

 ( M / M í î ðì ) õ Ì

í î ðì .³

,

де Мфіi – фактичне витрачення матерiалiв на i-й вирiб;
М – загальна фактична витрата матерiалiв на випуск п-ої кiлькостi
видiв виробiв;
Мнорм – загальна витрата матерiалiв на випуск п-ої кiлькостi видiв
виробiв по встановлених нормах; Мнорм = Мнорм 1 + Мнорм 2 +…= м1 х к1 +
м2 х к2 +… (мi – норма витрачання матерiалiв на i-ий вирiб;
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кi – кiлькiсть випущених виробiв i-го виду);
Мнорм.i – витрата матерiалiв на випуск i-го виду виробу за встановленими нормами.
При коефіцієнтному способi розподiлу за основу береться фактичне
витрачання матерiалiв з урахуванням коефiцiєнта змiсту. Коефiцiєнт
змiсту характеризує спiввiдношення споживання сировини кожного виду
продукцiї.
Коефiцiєнт змiсту визначається слiдуючим чином (Кзм): найменша
норма витрачання на один вирiб приймається за основу i Кзм при цьому
дорiвнює 1; для iнших виробiв коефiцiєнт змiсту визначається шляхом
ділення норми витрачання матерiалiв на виробництво цих iнших виробiв
на найменшу норму витрачання матерiалiв.
Нехай є: м1, м2, м3, м4, м5,….., мп – норми витрачання на вирiб. При
цьому м1= ммін, тодi коефiцiєнт змiсту для першого виробу Кзм 1 = 1, для
другого Кзм 2 = м2 / м1 і т. д. Для п-го Кзмп= мп / м1.
Фактична витрата матерiалiв на вирiб визначатиметься за формулою:
М
Мфi = ------------------------------------- * ( к1* Кзм1 ).
к1*Кзм1+к2*Кзм2+….+Кп*кзмп
Оскільки в Україні управлінський облік не регламентується нормативно-правовими документами і кожне підприємство самостійно вибирає
методику його ведення, то, як варіант організації управлінського обліку
матеріальних витрат, можна запропонувати використання традиційних
елементів методу бухгалтерського обліку (мова йде про рахунки і подвійних запис).
У бухгалтерському обліку використання матеріалів оформляється
записами:
- Д-т 23 «Виробництво» – в частинi витрат матерiалiв на технологiчнi потреби з виробництва основної продукцiї пiдприємства. Якщо на
пiдприємствi виготовляють кiлька видiв продукцiї, то вiдкривають окремi
субрахунки: 2311, 2312, …;
- Д-т 23 «Виробництво» – в частинi витрат на списання цiнностей
на потреби допомiжних цехiв. При наявностi кiлькох допомiжних цехiв,
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аналiтичний облiк витрат матерiалiв ведеться за видами таких цехiв.
Можливе вiдкриття субрахункiв: 2321, 2322…;
- Д-т 91 «Загальновиробничi витрати» – в частинi витрат матерiалiв
на потреби роботи машин i обладнання;
- Д-т 91 «Загальновиробничi витрати» – в частинi витрат матерiалiв на потреби управлiння цехом. Аналiтичний облiк загальновиробничих
витрат ведеться за статтями витрат, якi встановлюються на пiдприємствi;
- Д-т 24 «Брак у виробництвi» – в частинi витрат матерiалiв на
виправлення браку;
- Д-т 39 «Витрати майбутнiх перiодiв» – в частинi витрат матерiалiв на освоєння виробництва нової продукцiї.
Залежно вiд характеру витрачених цiнностей кредитуються рахунки:
- 201 «Сировина й матерiали»;
- 202 «Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби»;
- 203 «Паливо»;
- 204 «Тара й тарнi матерiали»;
- 205 «Будiвельнi матерiали»;
- 206 «Матерiали, переданi на переробку»;
- 207 «Запаснi частини»;
- 208 «Матерiали сiльськогосподарського призначення»;
- 209 «Iншi матерiали»;
- 22 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети» – в частинi
предметiв, якi використовуються не бiльше 1-го року або нормального
операцiйного циклу, якщо вiн бiльше одного року: iнструменти, господарський iнвентар, спецiальне оснащення, спецiальний одяг, iн.
При використаннi рахункiв 8-го класу, пiдприємства дебетують
рахунок 80 «Матерiальнi витрати» та кредитують рахунки 20 «Виробничі
запаси», 22 «Малоцінні і швидкозношувальні предмети» iз подальшим
списанням прямих матерiальних витрат на рахунки 23 «Виробництво»,
91 «Загальновиробничі витрати» та iн.
На підприємстві особливу групу матеріальних витрат займають
енергетичнi витрати – паливо, електроенергiя, вода, пара, газ, стиснуте
повiтря (субрахунок 203 «Паливо»). Розподiл енергетичних витрат мiж
окремими споживачами на пiдприємствi здiйснюють працiвники вiддiлу
головного енергетика. На основi офiцiйного розподiлу витрат, який
подає головний енергетик, бухгалтер складає відповідні проводки:
1. Якщо списуються витрати власних допомiжних цехiв, якi займаються виробництвом енергоресурсiв:
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- Д-т: 23 «Виробництво» – основної продукцiї пiдприємства, 91
«Загальновиробничi витрати», 92 «Адмiнiстративнi витрати», 24 «Брак
у виробництвi», 39 «Витрати майбутнiх перiодiв»;
- К-т: 23 «Виробництво» у допомiжних цехах;
2. Якщо енергоресурси отримують вiд постачальникiв та рiзних
кредиторiв:
- Д-т: 23 «Виробництво» (основне, неосновне), 91 «Загальновиробничi витрати», 24 «Брак у виробництвi», 39 «Витрати майбутнiх перiодiв»;
- К-т: 63 «Розрахунки з постачальниками та пiдрядчиками», 685
«Розрахунки з iншими кредиторами».
Транспортно-заготiвельнi витрати – це витрати на заготівлю запасів,
оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання,
включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів.
Транспортно-заготiвельнi витрати включаються до собівартості
придбаних запасів або загальною сумою відображаються на окремому
субрахунку рахунків обліку запасів. Сума транспортно-заготiвельних
витрат, що узагальнюються на окремому субрахунку рахунків обліку
запасів, щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів на кінець
звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані,
безоплатно передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заготiвельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як
добуток середнього відсотка транспортно-заготiвельних витрат і вартості
запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у
кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній
відсоток транспортно-заготiвельних витрат визначається діленням суми
залишків транспортно-заготiвельних витрат на початок звітного місяця
і транспортно-заготiвельних витрат за звітний місяць на суму залишку
запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць.
Як вже було вказано вище, витрати на придбання певних видiв
матеріальних ресурсів відносяться безпосередньо до вартостi окремих
матерiальних цiнностей. Загальна сума транспортно-заготiвельних витрат,
понесена при придбанні кількох видів матеріальних запасів, розподіляється пропорційно до їх купівельної вартості. У бухгалтерському облiку
сказане вище оформляється проводками:
- Д-т: 201 «Сировина й матерiали», 202 «Купiвельнi напiвфабрикати
та комплектуючi вироби», 203 «Паливо», …, 209 «Iншi матерiали», 22

385

«Малоцінні і швидкозношувальні предмети», 25 «Напівфабрикати», –
субрахунок транспортно-заготiвельні витрати;
- К-т: 68 «Розрахунки з рiзними кредиторами», 63 «Розрахунки з
постачальниками та пiдрядниками».
Паралельно на суму податкового кредиту з ПДВ робиться запис:
- Д-т: 641 « Розрахунки за податками «, субрахунок ПДВ;
- К-т: 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».
Вказаний вище запис робиться лише тими підприємствами, які є
платниками податку на додану вартість. Якщо підприємство не є платником ПДВ, то сума сплаченого в ціні придбання матеріалів податку,
включається в дебет матеріальних рахунків. При списанні матеріалів на
виробництво подукції, списується і частина ПДВ.
При використанні матеріальних запасів на потреби господарської
діяльності підприємства (виробничої, адміністративної та іншої) на витрати списується i вiдповiдна частка транспортно-заготiвельних витрат.
Таке списання оформляється проводками:
- Д-т: 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 91 «Загальновиробничі витрати», 39 «Витрати майбутніх періодів», ін.;
- К-т: 201 «Сировина й матерiали», 202 «Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби», 203 «Паливо», …, 209 «Iншi матерiали»,
22 «Малоцінні і швидкозношувальні предмети», 25 «Напівфабрикати»,
– субрахунок транспортно-заготiвельні витрати.
Недосконалiсть технологiї призводить до утворення у виробництвi вiдходiв. Вiдходи бувають зворотнi i незворотнi.
Прийнято з витрат на матерiальнi ресурси, що включаються до
собiвартостi продукцiї, вираховувати вартiсть зворотних вiдходiв.
Зворотнi вiдходи – це залишки сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, теплоносiїв та iнших видiв матерiальних ресурсiв, якi утворилися
в процесi виробництва продукцiї i втратили повнiстю або частково
споживчi властивостi (хiмiчнi або фiзичнi) початкового ресурсу i через це
використовуються з пiдвищеними витратами, зниженням виходу продукцiї
або зовсiм не використовуються за прямим призначенням (реалiзуються
на сторону).
Відходи є зворотними, якщо від їх використання можна отримати
економічну вигоду.
На суму виявлених зворотніх відходів робиться бухгалтерський
запис:
- Д-т: 209 «Інші матеріали»;
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- К-т: 23 «Виробництво» / відповідний субрахунок, 24 «Брак у
виробництві».
Зворотні відходи оцінюються за ціною можливого використання
тобто за зниженою ціною, якщо вони можуть бути використані у виробництві. При використанні таких відходів паралельно складаються проводки:
1. Д-т: 23 «Виробництво»;
К-т: 209 «Інші матеріали» – на суму використаних матеріалів за
зниженою ціною.
2. Д-т: 946 «Втрати від знецінення запасів»;
К-т: 209 «Інші матеріали» – на суму зниження ціни матеріалів,
зафіксованої у бухгалтерських документах.
Крім того, зворотні відходи можуть бути оцінені за ціною вихідного
матеріалу, якщо такі відходи реалізуються на сторону. При цьому складається проводка на суму списаних матеріалів:
- Д-т: 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»;
- К-т: 209 «Інші матеріали».
Обраний метод оцiнки вiдходiв зазначається в Наказі про облiкову
полiтику пiдприємства.
Кiлькiсть зворотних вiдходiв визначається на пiдставi накладних
на здачу їх на склад, а в деяких виробництвах (ливарне виробництво,
харчова промисловiсть) розрахунковим шляхом: добутком кiлькостi
виготовленої продукцiї чи перероблених матерiалiв на норму вiдходiв.
Незворотнi вiдходи не можуть знайти застосування на пiдприємствi. До таких відходів відносять угар, пил. Вартiсть незворотних вiдходiв
розподiляється мiж окремими виробами, замовленнями, пропорцiйно
кiлькостi використаних матерiалiв і відноситься на собівартість продукції
у періоді виникнення таких витрат.
Нижче приведено одну з методик розподiлу вартостi вiдходiв мiж
окремими видами продукцiї:
- у вiдомостi розподiлу вiдходiв показують кiлькість і вартість
використаних матерiалiв по видах продукцiї та загальну кiлькiсть і вартість
використаних матерiалiв;
- визначають загальну кiлькiсть i вартiсть вiдходiв;
- визначають вiдсоток вiдходiв у загальнiй кiлькостi i сумi використаних матерiалiв (дані п. 2 поділити на дані п. 1) (кiлькiсть дiлимо на
кiлькiсть, вартiсть дiлимо на вартiсть);
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- знайдений вiдсоток (по кiлькостi і по вартостi) необхiдно помножити на кiлькiсть і вартiсть використаних матерiалiв за конкретним видом
продукцiї.
Висновки. Підсумовуючи весь викладений матеріал, можна зробити
такі висновки:
1. Облік матеріальних запасів чітко регламентований діючими
нормативно-правовими документами, саме тому при організації управлінського обліку на промисловому підприємстві необхідно враховувати
їх основні положення.
2. Основні методологічні підходи до організації управлінського
обліку на підприємстві повинні бути висвітлені в наказі про облікову
політику.
3. При значній різноманітності товарно-матеріальних запасів на
підприємстві доцільно організувати детальний аналітичний облік формування первісної вартості запасів. У цьому випадку можна розробити перелік
статей транспортно-заготівельних витрат, залежно від способів доставки
запасів, умов їх зберігання та надходження у виробничий процес.
4. Вибір методів списання матеріальних запасів повинен бути чітко
обґрунтований і передбачений у наказі про облікову політику підприємства.
5. На промислових підприємствах, де транспортно-заготівельні
витрати займають досить значну частку в структурі матеріальних затрат,
можна запропонувати постатейний облік списання таких витрат з метою
визначення дійсної фактичної вартості продукції підприємства.
6. Якщо транспортно-заготівельні витрати займають незначну частку
в структурі витрат промислового підприємства, то необхідно прорахувати
доцільність витрат на організацію детального аналітичного обліку витрат
пов’язаних з доставкою і зберіганням матеріальних запасів.
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ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
У статті розглянуті питання, пов’язані з удосконаленням валютного контролю в
банківській системі. Визначено, що для ефективної діяльності дана система потребує
модифікації та подальших шляхів глобалізації. На цій основі запропоновано розробити
методологічний підхід, який передбачає перехід від державного регулювання до спроб
регулювати валютний контроль при здійсненні міжнародних розрахунків на міжнародному
рівні.
Ключові слова:
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ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
In the article there are the considered questions related to the improvement of currency
control in the banking system. It is definite, that for effective activity the given system needs
modification and subsequent ways of globalization. On this basis it is offered to develop
methodological approach which foresees transition from the state adjusting to the attempts to
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regulate the currency control during realization of international computations at an international
level.
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ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
У статті розглянуті питання, пов’язані з удосконаленням валютного контролю в
банківській системі. Визначено, що для ефективної діяльності дана система потребує
модифікації та подальших шляхів глобалізації. На цій основі запропоновано розробити
методологічний підхід, який передбачає перехід від державного регулювання до спроб
регулювати валютний контроль при здійсненні міжнародних розрахунків на міжнародному
рівні.
Ключові слова:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими і практичними завданнями. Дослідження показали,
що в умовах глобалізації світової політики та економіки, територіального
розширення Європейського Союзу і його наближення до наших кордонів
створюють передумови для активізації участі України у глобальних світових
відносинах. Від чіткості усвідомлення нашою державою цілей та завдань
інтеграційних процесів та відповідно ефективних дій в такому напрямку
залежатиме швидкість трансформації українського суспільства у новому
столітті. У даному дослідженні увага приділяється одному з аспектів
впливу глобалізаційних процесів на економічну систему – банківському
валютному контролю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми. Питання валютного контролю у здійсненні
міжнародних розрахунків є предметом дослідження зарубіжних і українських учених-економістів. Так, основні положення з даних питань розглядаються в публікаціях Андронова О., Береславської О., Брагіна С., Григоренко Є., Макаренко О., Мусієнко Т. тощо. Окремі теоретичні питання
щодо суті та необхідності існування системи валютного контролю досліджують такі вітчизняні вчені-економісти як, Боринець С., Гальчинський А.,
Пинзеник В., Савченко В., Шаров О., Ющенко В. та інші. Певний науковий
напрямок полягає у концентрації зусиль на вивченні систем валютного
контролю в окремих країнах (наприклад, А. Бороудейл – у Південній
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Африці, Дж. Хортон – в Австралії, М. Кара та С. Хлайхель – в арабських
країнах, Р. Озакі – в Японії чи С. Замора – у Мексиці).
Проте спеціальних досліджень цієї проблематики не існує. Це стосується і сучасних іноземних авторів, які б розглядали питання валютного
контролю операцій на світовому фінансовому ринку, особливо стосовно
країн з економікою, що трансформується. Тому вирішення даного питання
є актуальним і потребує значної уваги.
Цілі статті. Дослідити і визначити глобальні тенденції розвитку
банківського валютного контролю на світовому фінансовому ринку й
обґрунтувати методи інтеграції України у ці процеси.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Проблемам організації валютного
контролю при здійсненні міжнародних розрахунків в нашій країні приділяється значна увага. Дослідження щодо питань валютного контролю
[6] зумовили необхідність узагальнення світового досвіду у сфері організації банківського валютного контролю з метою виявлення головних
тенденцій і проблем, що виникають у світовій практиці. Доцільність розв’язання даної проблеми полягає у забезпеченні теоретичного розуміння
місця та ролі валютного контролю у розвитку сучасної фінансово-банківської системи і у цьому розрізі – здійснення міжнародних розрахунків [5].
Проблеми регулювання світового господарства та контролю за
міжнародними економічними процесами протягом десятиліть мали для
українських фахівців переважно академічний характер. Останнім часом
докорінно змінилася ситуація, оскільки виникла необхідність як теоретичного, так і практичного вирішення цих проблем. Однією з них є розвиток та модифікація системи валютного контролю України як елемента
не лише національної економіки, а й інтегральної частини світової системи
валютних відносин.
Теоретичні аспекти валютного контролю є складовою державного
регулювання, як правило, розглядаються з метою з’ясування необхідності
та доцільності його запровадження (нормативна теорія) або передумов
(економічних, політичних і технічних) для його застосування (позитивістська школа). Однак усвідомлення усіх проблем організації валютного
контролю та знаходження шляхів їх вирішення потребує комплексного
аналізу системи як на національному, так і на міжнародному (світовому)
рівнях [1].
Глобалізація фінансових ринків, що відбувається протягом останніх
десятиліть, значно зменшила пряме втручання урядів національних держав
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в економіку. Перш за все, це стосується контрольних функцій, зміни їх
завдань та методів реалізації. Якщо на доглобалізаційних етапах розвитку
економіки головне завдання валютного контролю полягало у відокремленні
(іноді навіть ізоляції) національної грошової системи від негативного
(найчастіше, внаслідок власної неконкурентоздатності) впливу зовнішнього
ринку з поступовою лібералізацію обмежень у міру інтеграції країни до
світової економіки, то в умовах глобалізації головним завданням має стати
«селекція» суб’єктів і об’єктів валютного ринку з метою підтримки її
конкурентоздатних елементів. Валютний контроль має будуватися на
розумінні того, що необгрунтовані заборони та обмеження боку держави
здатні не стільки запобігти негативному розвитку, скільки позбавити
країну шансу увійти до пероцесу глобалізації та позбавити можливості
економічного прогресу [4].
У даному теоретичному аспекті слід приділити увагу, а саме: розглянути під новим кутом зору організацію валютного контролю з позицій
появи нової нематеріальної форми грошей – так званих «електронних
грошей» (digital money). Нові технології Інтернету, цифрової електроніки,
кодовані електронні підписи та значне зниження цін на комп’ютерну і
комунікаційну техніку – все це мало дуже помітний вплив на відносини
у сфері фінансів, давши змогу забезпечити безпечний та швидкий переказ
інформації і грошей майже по всьому світі. З’явилися «електронні гроші».
Як наголошують експерти Заходу, запровадження електронних грошей
порушує питання, пов’язані з «відмиванням» грошей через кордони та
легальністю міжнародних платежів. Інші міжнародні проблеми виникають
внаслідок того, що деякі нові схеми платежів можуть будуватися на
електронних грошах, виражених не в одній, а у багатьох валютах. Ці
тенденції можуть створювати для центральних банків труднощі у вимірюванні розмірів маси електронних грошей, номінованих у місцевій
валюті [3].
Таким чином, можна констатувати, що головним фактором впливу
на розвиток валютного контролю в сучасних умовах є глобалізація фінансових ринків, яка значно зменшує ефективність традиційних механізмів
валютного контролю. Дедалі більшого значення набувають методи контролю
не стільки на національному, скільки на міжнародному (світовому) рівні.
Таким чином світова валютна система реагує на сучасну глобалізацію
економічних процесів.
Важливим є врахування і такої тенденції модифікації світової
системи валютного контролю, як переміщення центру ваги валютного
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контролю з рівня державних органів окремих країн на міжнародні спеціалізовані установи та саморегулюючі організації безпосередніх учасників
ринку. Слід підкреслити, що ці зміни не можуть відбуватися швидко, бо
вони мають відношення до самої концепції державного нагляду за економічними процесами [2].
Отже, загальним напрямком модифікації системи банківського
валютного контролю в Україні має стати стратегія не звичайної лібералізації
у вигляді поступового зменшення або скасування обмежень, не звичайного
копіювання заходів, які здійснюються у цій сфері іншими країнами, а
орієнтація на швидку адаптацію до сучасних вимог та стандартів світової
валютної системи з урахуванням процесу глобалізації та його впливу на
функціонування фінансових ринків.
Валютний контроль як дисциплінарно-адміністративний засіб забезпечення дотримання правил та норм регулювання сфери валютних відносин є необхідним елементом організації грошово-кредитної системи
будь-якої країни.
Нові умови функціонування світового фінансового ринку, сам факт
існування значної кількості країн з вільноконвертованими валютами,
глобального руху капіталів та інших факторів «нової економіки» суттєво
змінюють можливість використання досвіду країн, що вирішували аналогічні проблеми у попередні десятиліття. Головна причина такої ситуація
полягає у необхідності для кожної країни пристосовувати правила функціонування власних валютних систем до умов глобалізації фінансових
ринків, що значно зменшує ефективність традиційних механізмів валютного
контролю. Дедалі більшого значення набувають методи контролю не
стільки на національному, скільки на міжнародному (світовому) рівні.
Саме таким чином світова валютна система реагує на виклики сучасної
глобалізації економічних процесів [7].
Висновки. На основі проведених досліджень та аналізу процесу
створення системи банківського контролю в Україні, можна зробити висновки, що систему валютного контролю в Україні слід модифікувати.
В цілому банківський валютний контроль повинен бути єднальною
ланкою між різними елементами валютної системи країни. Дотримання
старої парадигми валютного контролю, що базується на низці обмежень
та заборон, які передбачають відокремлення національного ринку від
впливу міжнародних факторів, можуть призвести лише до унеможливлення
користування перевагами, що їх несе глобалізація, але не захистить від
негараздів, пов’язаних з цим феноменом.
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міжнародному рівні.
1. Блащук Ю. О. Валютний контроль операцій на світовому фінансовому ринку. – Автореферат, 2001. – Т.
2. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручн. – 4-е вид., перероб. і
доп. – К.: Знання 2004. – 409с.
3. Васильченко З. М. Трансформація діяльності комерційних банків в економіці держав.
– Автореферат, 2006. – К.
4. Галайко Н. Р. Форми і методи стимулювання персоналу для забезпечення ефективної
діяльності банку // Регіональна економіка. – 2006. – № 2. – С.156-162.
5. Михайлів З. В., Гаталяк З. П., Горбаль Н. І. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини
та валютні операції: Навч. посібн. – Львів: Видавництво Національного університету
«Львівська політехніка», 2004. – 244с.
6. Основні показники діяльності банків // Вісник НБУ. – 2007. – №2.
7. Сенищ І. П. Еволюція банківської системи України // Регіональна економіка. – 2007. –
№ 2. – С. 209-215.

УДК 657
Приступа К. П.
Луцький національний технічний університет
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
Розглянуто питання щодо ролі і місця оперативного обліку і контролю в системі
прийняття управлінських рішень на підприємствах АПК.
A question is considered in relation to a role and place of operative consideration and
control in the system of acceptance of decisions on the enterprises of APC.
Ключові слова: оперативний облік, оперативний контроль, обліково-інформаційне забезпечення, специфіка галузі, особливості виробництва сільськогосподарської
продукції.

Pristupa K.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ

394

НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
A question is considered in relation to a role and place of operative consideration and
control in the system of acceptance of decisions on the enterprises of APC
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
Рассмотрен вопрос относительно роли и места оперативного учета и контроля
в системе принятия управленческих решений на предприятиях АПК.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Інтеграція
України у Світове Співтовариство та функціонування підприємств АПК
в умовах вільної торгівлі підвищують роль оперативної інформації в системі прийняття рішень. Її формування та раціональне використання забезпечується оперативним обліком як засобом щоденного контролю та
інструментом управління виробничими процесами безпосередньо під
час їх здійснення. Разом з тим виникає необхідність поточної перевірки
отриманих даних, визначення та оцінки їх повноти і якості.
Процесу виробництва сільськогосподарської продукції притаманний
сезонний характер та тривалий операційний цикл. На основі цього, в даній галузі виникає потреба в оперативному відображенні господарських
операцій на всіх їх етапах, а також оперативному контролі одночасно за
ходом їх здійснення і формуванням інформації в обліку.
Але, необхідно зауважити, що сьогодні на рівні підприємств оперативний облік та контроль не здійснюється належним чином, а в деяких
випадках відсутні взагалі. Частково або повністю їх замінює інформація
первинних документів бухгалтерського обліку. Тому з метою ефективного управління діяльністю сільськогосподарських підприємств необхідно
здійснювати постійний нагляд за ходом виробничих операцій та формуванням різних показників господарювання. Такий процес неможливий
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без «швидких» інформаційних даних оперативного обліку, якість яких
підвищує оперативний контроль.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми сутності, методики та методології оперативного
обліку і контролю, а також їх ролі в обліково-інформаційній системі досліджувались та висвітлені в багатьох працях вітчизняних вчених. Серед
них: Ф. Ф. Бутинець, М. Я. Дем’яненко, В. М. Жук, Г. Г. Кірейцев,
В. М. Кужельний, В. О. Ластовецький, В. Г. Лінник, Ю. Я. Литвин, Л.
В. Нападовська, Г. О. Партин, П. Т. Саблук, П. А. Хомин та інші. Науковці звертали увагу на вивчення переваг і недоліків оперативного обліку і
контролю, досліджували теоретико-історичні аспекти їх розвитку. Особлива увага зверталась на обґрунтування оперативного обліку як окремої
системи та галузі знань чи підсистеми бухгалтерського обліку.
Цілі статті. Однак, питання визначення та оцінки ролі й місця
оперативного обліку і контролю в системі прийняття рішень на підприємствах АПК до сьогодні залишається відритим. Тому вважаємо за доцільне
розкрити та обґрунтувати перспективи розвитку оперативного обліку і
контролю, а також виявити вплив інформації про поточний стан господарських операцій та подій на результативність й ефективність управлінських заходів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Функціонування ефективної
системи управління неможливе без оперативної інформації, а також її
належного аналітичного опрацювання. Обліково-аналітичне забезпечення
є складовою управління і спирається на дані оперативного обліку і контролю. Кінцеві результати такого процесу використовуються при формуванні рекомендацій для прийняття поточних управлінських рішень. Основу таких рекомендацій складають розроблені форми оперативної звітності,
норми та методики проведення оперативного контролю, підлаштовані
до особливостей та специфіки сільськогосподарського виробництва.
Процеси формування та відображення інформації в оперативному
обліку на сільськогосподарських підприємствах характеризуються достатньою складністю і специфічними особливостями галузі. Оперативний
облік розглядається як різновид обліку, суть якого полягає в спостереженні за перебігом виробничих процесів та господарською діяльністю з
метою збирання і реєстрації даних, необхідних для оперативного управління, бухгалтерського і статистичного обліку [1, с. 296]. На основі такого
визначення, можна висловити думку про те, що оперативний облік є
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деякою передумовою виникнення всіх інших видів обліку та управлінської системи загалом.
Для підтвердження цього необхідно з’ясувати практичну цінність
та використання інформації оперативного обліку в порівнянні з бухгалтерською. Остання формується з запізненням, зі значним відривом від
періоду здійснення виробничих процесів, і тому не використовується в
управлінні господарськими процесами [2, с. 8]. Теоретично, за функціональним призначенням, дані бухгалтерського обліку забезпечують
управління народногосподарськими комплексами держави, оскільки
оперативний облік не може включати сукупність інформації про обсяги
виробництва продукції і послуг, про витрати і результати діяльності.
Крім того, зауважимо, що раціональність здійснення (існування)
оперативного обліку на сільськогосподарських підприємствах обумовлене
тим, що певна частина господарської інформації в первинних документах
бухгалтерського обліку не наводиться. Так, деякі характеристики (показники) окремих об’єктів обліку не фіксуються в первинних документах,
оскільки не є постійними. До них можна віднести: якість та технологію
обробки земель (угідь); кількість годин роботи технічного обладнання під
час весняно-польових робіт в рамках зміни і т.д. Тому підкреслимо, що
формування даних оперативного обліку можливе на основі первинних
документів (табелів, нарядів, шляхових листів), але не є їх заміною.
Суттєвою особливістю та значимістю оперативного обліку при
прийнятті поточних управлінських рішень є можливість розкриття його
інформації в грошових, натуральних і трудових вимірниках. Така властивість забезпечує широке коло потреб і запитів користувачів різних рівнів управління. Зокрема підвищується операційна обізнаність про запас
господарських ресурсів і отримані результати.
Оперативний облік покликаний в найкоротші терміни проінформувати користувача про поточний стан господарських процесів. Така властивість створює ризик неповності або некоректності отриманих даних.
Тому доцільно паралельно налаштувати систему оперативного контролю,
як засобу підвищення якості інформації.
Для цього наведемо визначення А. Г. Загороднього, який стверджує, що поточний оперативний контроль здійснюється у процесі виконання фінансових планів та господарських операцій загалом з метою своєчасної оцінки правильності, законності та доцільності здійснених витрат,
отриманих доходів, розрахунків підприємства [1, с. 232]. Думка вченого
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підкреслює функції оперативного контролю щодо забезпечення процесу
прийняття рішень своєчасними і чіткими інформаційними даними.
Зауважимо також, що фінансово-господарська діяльність суб’єктів господарювання в АПК складна і неоднорідна, оскільки виробництво сільськогосподарської продукції специфічне і багатогалузеве. Тому
особливістю оперативного контролю на сільськогосподарських підприємствах є його спрямування (орієнтованість) на витрати виробництва і
формування собівартості продукції. Оперативність обліку та контролю
– основна умова пошуку резервів зниження собівартості продукції, від
чого залежать і обсяг нагромаджень господарства і рівень ефективності
всього сільськогосподарського виробництва [3, с. 122].
Ефективне ведення оперативного обліку і контролю є системою
практичної реалізації прийомів і методів відображення господарських операцій при мінімальних затратах трудових і грошових ресурсів. Якісне
відображення інформації в обліку сільськогосподарських підприємств
забезпечується оперативним контролем, в значній мірі орієнтованого на
формування собівартості продукції (калькуляцію статей). Така система
формує вірогідні та своєчасні дані про поточний стан господарських
подій з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Висновки. Отже, ми погоджуємось із висловом професора Литвина Ю. Я. про те, що облік і контроль як важелі системи управління господарством дієві лише за умови їхньої оперативності, максимального
наближення до моменту виконання господарських операцій [3, с. 122].
Оперативний облік і контроль є незалежними система відображення інформації про поточні господарські події, що перебувають на різних
виробничих стадіях. Оперативний облік забезпечує «швидке» збирання
і обробку даних, а контроль, в свою чергу, підвищує їх якість та достовірність. В управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств
оперативний облік і контроль мають ряд особливостей, викликаних специфіками галузі та відіграють достатню роль в системі прийняття рішень.
Узагальнюючи вищевикладене, систематизуємо вимоги до становлення та раціонального функціонування оперативного обліку і контролю як складових системи управління діяльністю сільськогосподарських підприємств. Перш за все виникає необхідність в оцінці існуючого
нормативно – правового забезпечення оперативного обліку і контролю
та виявленні потреб користувачів у його подальшому вдосконаленні. Його
суть полягає в створенні і використанні відповідних актів, положень,
рекомендацій по обліку господарських операцій і процесів. Разом з тим,

398

зростає потреба у методичному забезпеченні організації оперативного
обліку і контролю. Така розробка повинна спиратися на уточнення функцій і властивостей елементів управління відповідно до сучасних запитів.
Для раціонального становлення та функціонування оперативного обліку і
контролю, також актуальним є вивчення й обґрунтування теоретичних
інструментів і практичних прийомів (внутрішньогосподарських, відповідно
специфіці та особливостям виробництва) по їх веденню.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. У процесі формування сприятливого середовища підприємницької діяльності важлива
роль належить інституту кредитування. На початковому етапі розвитку
підприємницької діяльності особливо гостро постає потреба у фінансових ресурсах. Труднощі із залученням зовнішніх джерел фінансування
для підприємців є однією з головних перешкод розвитку підприємництва,
особливо малого.
Протягом останніх років найпоширенішим зовнішнім джерелом
отримання фінансових ресурсів для підприємницької діяльності в Україні
було банківське кредитування. Водночас надані банками кредити на
розвиток підприємництва виявилися недостатнім. Банки, як правило, не
зацікавлені у наданні довгострокових кредитів малим і середнім підприємствам, а надають перевагу короткостроковим кредитам під високі
проценти. Перешкодою для підприємців в отриманні банківського кредиту
є висока вартість кредитних ресурсів та відсутність чи недостатність
заставного забезпечення кредиту. Водночас такі важливі у кредитуванні
підприємництва установи, як кредитні спілки, лізингові та факторингові
компанії, недержавні пенсійні фонди, інвестиційні фонди і компанії
опинилися у ситуації недостатнього правового забезпечення та контролю
і не зайняли належного їм місця у фінансуванні підприємництва.
Дослідженню кредитування підприємництва в Україні присвячено
праці багатьох вітчизняних науковців, зокрема З. Варналія, А. Гальчинського, О. Дзюблюка, О. Кужель, О. Кузьміна, М. Козоріз, І. Комарницького, М. Крупки, Т. Смовженко та ін. Однак, не зважаючи на наявність
великої кількості наукових досліджень і рекомендацій щодо покращення
умов фінансування підприємництва, залишається недостатньо висвітленою проблема кредитування підприємництва небанківськими фінансовокредитними установами. Нині все ще триває пошук можливостей забезпе-
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чення фінансовими ресурсами потреб підприємництва. Одним із можливих джерел кредитування підприємницької діяльності могли б стати
кредитні спілки, адже ідеї кредитної кооперації випробувані часом уже
понад півтори сотні років. Різні форми кредитних кооперативів, членами
яких є понад 170 млн. людей, працюють майже у 100 країнах світу.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Різноманітним аспектам наукових розробок з питань функціонування кредитних спілок присвячені праці таких українських вчених
як М. Аліман, Є. Бобров, В. Гончаренко, С. Злупко, П. Козинець, Р. Коцовська, Л. Негребецька, А. Оленчик, А. Пантелеймоненко, А. Стадник,
О. Фарат та ін. Зокрема, А. Оленчик розкриває актуальні проблеми розвитку кредитних спілок України, Є. Бобров, досліджуючи особливості кредитування розвитку малого підприємництва в Україні, розглядає кредитні
спілки як альтернативу банківському кредитуванню, Р. Коцовська досліджує фінансово-економічну діяльність кредитних спілок, спрямовану на
кредитування суб’єктів малого бізнесу. Водночас залишаються недостатньо висвітленими можливості кредитування суб’єктів підприємницької
діяльності кредитними спілками і розкритими чинники, що перешкоджають зайняттю міцних позицій кредитними спілками у фінансовому
секторі.
Цілі статті. Розкрити особливості становлення і розвитку кредитних спілок України, з’ясувати чинники, що стримують їх діяльність,
і на цій основі виявити можливості кредитних спілок стати доступним
джерелом кредитування підприємницької діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Із зарубіжного і вітчизняного
досвіду відомо, що важлива роль у кредитуванні підприємницької діяльності
належить кредитним спілкам або іншим формам кредитних кооперативів. В Україні кредитні спілки мають давню історію. Перша згадка про
кредитний кооператив датується 1862 р. На Полтавщині у Гадячі одну з
перших кредитних спілок (ощадно-позикове товариство) було створено
у 1869 р., а на західноукраїнських землях перший кредитний кооператив
з’явився у 1894 р. в Перемишлі. Кiлькicть кредитних кооперативiв в Україні невпинно зростала: у 1910 р. їх функціонувало 1789, у 1914 р. – 2477,
у 1919 р. – понад 3300. До ліквідації кредитних кооперативів у 1939 р. на
західноукраїнських землях їх налічувалося 3456. Кредитна кооперація
дорадянського періоду була одним з найефективніших способів самодопомоги населення у забезпеченні фінансових потреб. Навіть у радянсь-

401

кий період самодопомога серед населення існувала у формі «чорних кас»
та «кас взаємодопомоги» [6, с. 88; 9, с. 61].
В умовах незалежності України відновилася діяльність кредитної
кооперації. У 1990-х р. р. діяльність кредитних спілок регулювали два
нормативні акти: «Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні»,
затверджене Указом Президента України від 20 вересня 1993 р. № 337/93,
та «Типовий статут кредитної спілки», погоджений Постановою Правління НБУ у лютому 1994 р. Положенням передбачено, що кредити можуть отримати лише фізичні особи – члени кредитної спілки. У випадку
перевищення розміру позики над грошовим внеском кредит надається
виключно під заставу.
Кредитні спілки в Україні отримали статус громадської організації,
а не фінансової. Недосконале законодавство і відсутність системи нагляду
привели до виникнення різних типів кредитних спілок: профспілкових,
ломбардних, трастових, ощадно-позичкових, серед яких лише останні діяли
згідно із кооперативними принципами [11, с. 99]. Дані Національної асоціації кредитних спілок України засвідчили, що у 2001 р. діяло близько
100 псевдокредитних спілок, в яких механізм фінансування та управління не відрізнявся від ломбардів, трастів чи інших фінансових пірамід [3].
20 грудня 2001 р. прийнято Закон України «Про кредитні спілки»
№ 2908-III, яким визначено організаційні, правові та економічні засади
створення і діяльності кредитних спілок, їх об’єднань, а також права та
обов’язки членів кредитних спілок. На законодавчому рівні визначено,
що кредитною спілкою є неприбуткова організація, заснована фізичними
особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних
засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитування
та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків
членів кредитної спілки.
Впродовж багатьох років недосконалість законодавства стримує
активізацію діяльності кредитних спілок. Існує значна обмеженість можливостей кредитних спілок у наданні фінансових послуг. Зокрема, кредит
одному позичальнику не може перевищувати 20% капіталу спілки, а
зобов'язання перед одним членом не можуть бути більшими 10% загальних зобов'язань кредитної спілки.
З метою сприяння розвитку системи кредитної кооперації 7 червня
2006 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 321-р схвалено
Концепцію розвитку системи кредитної кооперації, в якій визначено стратегічні напрями державної політики у сфері кооперативного кредиту-
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вання та принципи функціонування системи кредитної кооперації з урахуванням позитивного міжнародного досвіду.
Не зважаючи на недосконалість законодавчого забезпечення, в
Україні спостерігається позитивна динаміка розвитку кредитних спілок.
До появи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України було зареєстровано майже 1500 кредитних спілок. У 2004 р. після
обов’язкової перереєстрації кредитних спілок їхня кількість зменшилася
майже вдвічі (до 622). Впродовж 2005-2007 р. р. кількість зареєстрованих
кредитних спілок зросла з 668 до 800, їх активи збільшилися у 2,7 рази з
1938,4 млн. грн. до 5260,6 млн. грн., а кількість членів – майже вдвічі з
1236,0 тис. осіб до 2391,6 тис. Протягом останніх років обсяг і кількість
кредитів, наданих членам кредитних спілок, також збільшилися. З 2005 р.
обсяг кредитів зріс у 2,6 рази і становив у 2007 р. 6381,0 млн. грн., а кількість кредитів протягом цього періоду зросла у 1,3 рази до 856848 [2].
Позитивна тенденція спостерігається і з резервним капіталом
кредитних спілок. З 1 січня 2004 р. по 1 липня 2007 р. резервний капітал
в абсолютній сумі зріс майже у 12 разів, незважаючи на те, що в загальному капітал зріс у 7,5 разів [8, с. 28-29]. Фінансовий стан більшості кредитних спілок є стабільним.
Розвитку кредитних спілок в Україні сприяє Національна асоціація
кредитних спілок України (НАКСУ), створена 9 червня 1994 р. об’єднанням кредитних спілок як координаційна та уніфікована структура. За
станом на третій квартал 2008 р. до складу НАКСУ входять 172 кредитні
спілки з усіх областей України та Автономної Республіки Крим. Вони
об’єднують понад один мільйон громадян і мають в своїх активах понад
1,5 млрд. гривень [3]. Починаючи з 2000 р., кількість членів збільшилася більш як у 13 разів, активи зросли майже у 74 рази [3; 5, с. 92].
Структура ринку кредитних спілок має свої особливості. За станом
на 1 липня 2007 р. 36,8% кредитних спілок мали розмір активів до 500
тис. грн., що становило лише 1,1% загальної суми активів кредитних спілок і
3,5% усіх членів кредитних спілок, тоді як 0,9% кредитних спілок, розмір
активів яких становив понад 100 млн. грн., володіли 27,5% усіх активів і
кількість їх членів становила 27,6%. Кредитні спілки, розмір активів яких
перевищує 20 млн. грн. займають лише 4,5% у загальній кількості кредитних спілок, а величина їх активів і кількість членів становлять відповідно
56% і 36%. Перша група кредитних спілок має реальну загрозу виживанню в умовах посилення конкуренції з боку банків і фінансових компаній. Але більшість кредитних спілок динамічно розвиваються. Сповіль-

403

нення темпів зростання характерне для кредитних спілок, які працюють
у районних центрах. Розвитку системи кредитних спілок сприятиме зменшення рівня концентрації ринку та виведення з ринку «жевріючих» кредитних спілок [8, с. 29-33].
Структура кредитного портфеля кредитних спілок протягом останніх років практично не змінюється. Найбільшу частку займають споживчі
кредити – 47,1-52,78%, комерційні кредити – 14-15,25%, кредити на
ведення особистих селянських та фермерських господарств – 2,57-3,5%,
кредити на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла –
7,41-8,64%, інші цілі – 26-26,7% [2; 8, с. 31; 6]. Загальна середньозважена
процентна ставка за всіма кредитами становить 41,8% [8, с. 31].
Вагомим чинником, що впливає на розвиток кредитних спілок, є
рівень довіри населення до них. Основними чинниками довіри до кредитних спілок є історія діяльності, наявність Фонду гарантування вкладів,
система звітування, система моніторингу та рейтигування, прозорість та
відкритість. Позитивна історія діяльності кредитної спілки в Україні, особливо у кризові періоди, часто є єдиним чинником на користь кредитної
спілки. Відсутність системи гарантування вкладів членів кредитних спілок
негативно позначається на діяльності кредитних спілок. Хоч урядову
робочу групу з розробки системи гарантій вкладів створено на початку
2008 р., проте жодного засідання впродовж півроку не відбулося [10].
Кредитні спілки звітують державному регулятору один раз на три місяці,
тоді як для проведення глибинного аналізу потрібні хоча б щомісячні дані.
Для підвищення довіри до кредитних спілок в Україні вже дещо зроблено. Наприклад, запроваджено інформаційний проект «Відкрита кредитна
спілка», в рамках якого спілки можуть розкривати на сайті «Програми
захисту вкладів» загальну інформацію про спілку, фінансові показники,
критерії діяльності кредитної спілки [1, с. 13-14].
Серед інших чинників, що негативно впливають на розвиток кредитних спілок, є: порівняно низький професійний рівень та рівень впровадження сучасних управлінських, фінансових та інформаційних технологій; високі процентні ставки; відсутність доступу до дешевих і «довгих»
ресурсів; повільне впровадження нових видів послуг тощо [7].
Кредитні спілки, не зважаючи на перешкоди, впродовж багатьох
років частково фінансують розвиток підприємництва в Україні. Вони переважно кредитують сільськогосподарських виробників, яким складно
отримати кредит в банку, та сферу послуг і торгівлі, в яких обіг капіталу є
досить високим. Підприємницькі кредити надають здебільшого на попов-
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нення обігових коштів або на придбання, будівництво чи ремонт основних
засобів. Розмір кредиту, як правило, не перевищує 20 тис. грн., а відсоткова ставка є дещо вищою від банківської.
Перевагою отримання кредиту у кредитній спілці є швидке його
оформлення (кілька днів чи навіть годин), що не потребує підготовки
великого пакету документів та ретельної перевірки кредитоспроможності
позичальника. Отримання кредиту може поєднуватися із частковою порукою інших членів.
За останні роки частка підприємницьких кредитів у структурі
кредитного портфеля спілок поступово збільшується. Наприкінці 1990х р. р. вона становила 35% [4, с. 578], на початку 2000-х р. р. – близько 40%
[5, с. 92], в середині 2000-х р. р. – понад 55%. Водночас сума підприємницьких кредитів кредитних спілок є мізерною порівняно з величиною
банківських кредитів, яка її перевищує в кілька сотень разів.
Головними перешкодами у кредитуванні підприємництва кредитними спілками є високі відсоткові ставки, особливо у регіональних спілках;
максимальний термін кредитування, як правило, становить 12 місяців;
можливість отримати невеликий розмір кредиту; відсутність розвинутої
системи іпотеки, застави землі та іншого майна; вимоги ліквідної застави.
Більшість кредитних спілок поки що не готова знижувати відсотки
за кредитами. Дорогі пасиви кредитних спілок і недостатність ресурсної
бази не дозволяють цілеспрямовано зайнятися кредитуванням підприємницької діяльності.
Висновки. В умовах підвищення конкуренції з боку банків та
фінансових компаній для утримання ринкових ніш та освоєння нових
важливим завданням кредитних спілок залишається поліпшення технологічних і ресурсних можливостей. Цьому сприятиме вироблення узгодженої стратегії в межах кредитних спілок, утворення сервісної інфраструктури, напрацювання кредитними спілками позитивної кредитної історії, створення системи гарантування вкладів. Важливо також запровадити механізм неурядової оцінки роботи кредитних спілок, адже високі
рейтингові оцінки збільшать довіру вкладників. Розвитку кредитних спілок сприятиме також проведення просвітницької діяльності серед населення та впровадження єдиного національного ринкового бренду кредитних спілок. Усі ці заходи дозволять кредитним спілкам поступово збільшити обсяг кредитних ресурсів, знизити вартість кредитів і, відповідно,
збільшити обсяг підприємницьких кредитів.
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Нині суб’єкти підприємницької діяльності часто стикаються з проблемами отримання банківського кредиту, майже не користуються послугами небанківських фінансово-кредитних установ і потребують доступного кредитування. Попри всі перешкоди кредитні спілки України можуть стати доступним джерелом кредитування підприємницької діяльності. Хоч минулого року кредитні спілки зайняли лише 1% фінансового
сектору, вони повинні впевнено посісти свою нішу на фінансовому ринку,
кредитуючи підприємництво хоча б на початкових етапах його розвитку
і забезпечуючи підприємців «швидкими» та доступними фінансовими
ресурсами.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Інтенсивність
розвитку міжнародних економічних відносин призводить до зростання
взаємозалежностей національних економік. Зовнішньою ознакою цього
явища є рух капіталів як законного так і незаконного походження. Половина світового руху капіталів у прямій та позиковій формі проходить
через офшорні компанії. Зростання податкового пресу в деяких країнах
та надмірна регламентація підприємництва сприяє розширенню сфер
офшорного бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
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розв’язання даної проблеми. Вивченням комплексу проблем, пов’язаних
зі створенням та діяльністю офшорних територій займаються вчені багатьох
країн. Зокрема, слід особливо відмітити науковий вклад Горбунова О.,
Грязнова Л., Данько Т., Дмитриаді Д., Зимелева О., Кузнецової Н., Окрут З.,
Мещерякової О., Островського В., Пеппера Дж., Піляєва Б., Тепермана В.,
Хейнсоо Е., Чінчікєєва В., Чмир О., Шеховцова А. та інших. Зростання
інтересу до офшорів вимагає формування чіткої позиції щодо цього явища:
від обмеження практики зарубіжних офшорів – до заборони використовувати офшорні схеми або – до створення офшорного центру на власній
території.
Цілі статті. Для управління офшорним банком необхідно визначити
особливості його створення, вартість, спосіб використання: для акумуляції
і зберігання грошей, обслуговування суб’єктів господарювання, як «чорний
сейф», для чистого банківського бізнесу тощо.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Офшорний банківський бізнес
– це міжнародний банківський бізнес в пільгових режимах: податковому, валютному, банківському і адміністративному з використанням
різниці потенціалів національних законодавств, низьких засновницьких
і управлінських витрат. Гроші і інші платіжні документи легко кодуються
в комбінації електронних сигналів, забезпечуючи при цьому швидкість,
точність і конфіденційність офшорних банківських операцій. Активи
офшорних банків постійно знаходяться в обороті, приносячи їх власникам
і менеджерам підвищені прибутки.
Офшорний банк – це депозитний, інвестиційний, кредитний і розрахунковий фінансово-кредитний інститут, що діє на основі банківської
ліцензії. Засновниками офшорних банків виступають світові банківські
холдинги і промислові компанії. Офшорний банк відкриває доступ до
міжнародних міжбанківських кредитів, розширює можливості роботи
на міжнародних фінансових і інвестиційних ринках.
Основними операціями офшорних банків є відкриття і ведення особових і корпоративних рахунків резидентів країн з високим оподаткуванням і жорстким валютним контролем, мобілізація і надання синдикованих позик і кредитів, позики, операції, покупка і продаж боргів,
страхування, інвестиції в перспективні галузі і т.п.
Офшорний банківський бізнес гарантує підвищену конфіденційність операцій і офшорним банкам, і їх клієнтам. В цьому відношенні
для офшорних банків дозволяється використовувати інститут номінальних
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директорів, хоча імена, адреси і платоспроможність фізичних власників
банків повинні бути відомі місцевій адміністрації. Послуги номінальних
директорів і/чи акціонерів, що мають статус резидентів у фінансовонейтральній країні, використовуються таким чином, що офшорна компанія
не вважається резидентною в податковому відношенні і не оподатковується
на всі види доходу так само, як і неофшорні компанії.
Практично у всіх міжнародних фінансових центрах допускається
випуск акцій на пред’явника при установі офшорних банків, забезпечується
таємниця банківських рахунків. Проте, останніми роками міжурядові
угоди про співпрацю з питань оподаткування примушують офшорні банки
надавати правоохоронним органам країн-учасниць таких угод ділову
інформацію, але ці домовленості діють далеко не скрізь і, як правило,
тільки у разі провадження судових позовів і розгляду справ. І якщо,
скажімо, швейцарські банки сьогодні в певних випадках вимушені надавати
запрошувану інформацію, то, наприклад, офшорні банки Ліхтенштейну
або Сент Вінсента суворо дотримують таємницю банківських внесків.
Порівняльний аналіз 15 офшорних юрисдикцій можемо зробити
з табл. 1.
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Таблиця 1
Порівняльна таблиця 15 офшорних юрисдикцій*

Ангілья
Антигуа

2750
2750

230
300

Щорічне
обслуговування,
$
1045
975

3-4 тижні
3-4 тижні

Доступність
інформації в
відкритому реєстрі
ні
ні

900

2 тижні

ні

680

750

2 тижні
3 тижні
2-3 тижні
2 тижні

ні
так
так
ні

Не є вимогою
Так
Так, на зберіганні в
опікуна
Так, на зберіганні
ні
ні
Так, на зберіганні

еліз

1690

100

БВО
Гібралтар
Гонконг
Домініка
Кайманови
острови
Маврикій
Невіс

1690
2500
3450
1900

350

150

3900

573

1750

3-4 тижні

ні

Так, на зберіганні

1800
1690

200
200

600
850

3 тижні
2 тижні

ні
Так, на зберіганні

Панама

1550

250

600

2 тижні

Так, якщо оплачені

Санта Лючія
Сейшелли
Теркс и
Кайкос

1980
1290

300
100

700

3-4 тижні
2 тижні

ні
ні
так (директор),
ні (акціонери)
ні
ні

1750

300

550

2 тижні

ні

Так, на зберіганні

Уругвай

4150

940 + 0,3% від
прибутку

800

3-4 місяці

ні

Так

Юрисдикция Вартість, $

Щорічна збір,
$

Строк отримання
документів

1000
2000

*складено на основі [2]
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Акції
на пред’явника

Ні
Не рекомендується

Повний номінальний сервіс становить $800. Представлення бухгалтерської звітності передбачено лише в країнах Гонконгу та Уругваю.
Вимоги до акціонерів – одна фізична чи юридична особа (резидент або
ні) за виключенням Гонконгу де вимогою є двоє таких осіб; до директорів
одна фізична чи юридична особа (резидент або ні) за виключенням
Гонконгу де вимогою є двоє таких осіб, а у Панамі – три особи.
Особливою категорією офшорних банків є так звані керовані банки
(administered banks). Їх також іменують «банками без персоналу». Такі
банки функціонують на базі іншого банку, що володіє повноцінною
банківською ліцензією на основі особливого договору між ним і власником
офшорного банку. Патронуючий банк забезпечує бізнес офшорного банку.
Його послуги аналогічні послугам секретарських компаній, проте значно
ширші, оскільки враховують банківську специфіку. Він забезпечує не тільки
формальні процедури, але і банківські операції офшорного банку. Банки
такого типу реєструються в таких юрисдикціях, як острова Мен, Герсі,
Джерсі, Барбадос, Кайманові острови, Антігуа, Науру, Вануату, Малайзія,
Беліз і т. д. По статусу і функціональним можливостям ці банки займають
проміжне положення між престижними резидентними банками і офшорними банками з обмеженою банківською ліцензією. Більш дорогі ліцензії
і вартості реєстрації і зміст – це Малайзія (Лабуан), Багами, Португалія
(Мадейра) і Гібралтар [1].
Залежно від типу ліцензії на ведення офшорної діяльності офшорним
банкам дозволяються всі або майже всі види банківських операцій, які
здійснюють вітчизняні комерційні банки, за винятком обслуговування
резидентів країни реєстрації і операцій в національній валюті країни
реєстрації. Оскільки офшорним банкам заборонено здійснювати банківське
обслуговування резидентів країни реєстрації банків і використання в
банківських розрахунках національної валюти країни реєстрації банків,
то ці заборони мають свої особливості [3, 4]:
- по-перше, солідні офшорні банки по спеціальних дозволах місцевої
адміністрації допускаються до обслуговування резидентів країни реєстрації;
- по-друге, офшорний бізнес – це валютний бізнес у вільно конвертованій валюті, і у офшорних банків немає зацікавленості в розрахунках
в національних валютах країн реєстрації. Крім того, не всі ці валюти
відносяться до вільно конвертованим, то потреби в національній валюті
для оплати витрат в країні реєстрації ці банки задовольняють шляхом
обміну ВКВ на національні валюти;
- по-третє, взаємні операції офшорних банків в країнах реєстрації
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і представляють єдиний інтерес для офшорних банків.
Законодавством офшорних територій передбачено обов’язкове
отримання одного з двох-трьох типів ліцензій на ведення офшорних
банківських операцій (необмежена і обмежена типу А, Б, В № 1 № 2 і № 3 і
т.п.). Ці ліцензії видаються міністерством фінансів або Центральним
банком країни реєстрації [4]:
1) банківська ліцензія типу А видається банкам з солідною міжнародною репутацією. Вона дозволяє офшорному банку здійснювати будьякі банківські операції як з іноземними, так і місцевими резидентами, а з
нерезидентами – в будь-яких іноземних валютах. Розрахунки в національній
валюті країни реєстрації банкам заборонені. Банківська ліцензія типу А
видається на термін від 1 до 5 років, і її дія пролонгується автоматично
на наступний термін, якщо утримувач ліцензії не порушив діючі норми
законодавства офшорних територій. На користь клієнтури і зміцнення
міжнародної репутації своїх країн місцева адміністрація встановлює
підвищені вимоги до утримувачів ліцензії щодо мінімальних сум статутного і сплаченого капіталу офшорних банків, а також реєстраційного
і ліцензійного зборів. Видачі ліцензії типу А звичайно передують переговори
з керівництвом головного банку про конкретні умови реєстрації і діяльності
кожного офшорного банку.
2) банківська ліцензія типу Б, забороняє банківське обслуговування
резидентів країни реєстрації банку, дозволяє всі або майже всі банківські
операції з нерезидентами за кордоном в іноземних валютах. Зазвичай
вона видається строком на один рік і її дія продовжується на наступний
термін, якщо офшорний банк не порушує вимог місцевого банківського
регулювання. Вимоги по статутному капіталу і ліцензійному збору для
банків з ліцензією типу Б менш суворі, ніж для банків-утримувачів
ліцензії типу А.
В деяких офшорних банківських центрах видається ліцензія типу
В, яка, забороняє її утримувачам здійснювати операції на місцевому ринку
країни реєстрації банку, дозволяє їм обмежену кількість банківських
операцій в деяких іноземних валютах (і те, і інше вказане в ліцензії) і з
певними (часто вказаними в ліцензії) нерезидентами. Для них встановлені
достатньо скромні мінімуми статутного і сплаченого капіталу і ставки
реєстраційного і ліцензійного зборів. Термін дії ліцензій типу В, зазвичай,
один рік з можливістю подальшої пролонгації у наступному року. Офшорні
банки з ліцензією типу В обслуговують певну групу організаційно пов’язаних один з одним нерезидентних компаній, до складу яких входить і
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сам офшорний банк, і вони схожі на каптивні компанії страхування. Ця
ліцензія популярна і серед спроможних фізичних осіб, із тих або інших
причин вирішили мати свій особистий або сімейний офшорний банк.
Банки цієї категорії реєструються за стандартною процедурою, і саме
вони пропонуються до реалізації як готові компанії. Клієнтами таких
банків виступають ті ж банки, транснаціональні корпорації, середні і
дрібні фірми і фізичні особи, що усвідомили доцільність використовування
офшорних банківських послуг. Валютна автономія офшорних банків,
що передбачає повне звільнення їх операцій від місцевого валютного
контролю і безперешкодне відкриття і ведення валютних рахунків як в
країнах реєстрації, так і за кордоном, дає таким банкам важливі переваги і
свободу маневрування на грошових ринках, у тому числі і в країнах, де
національна валюта не відноситься до розряду вільно конвертованій (а
таких країн більшість) і де відповідно існують численні і жорсткі валютні
обмеження. Банки за ліцензією типу В ще носять назву банк in-house.
Вартість отримання банківських ліцензій різних типів у деяких
офшорних територіях наведена у табл. 2.
Таблиця 2
Вартість реєстрації офшорних банків [5]
Країна
реєстрації
Британські
вірджинські
острови
Барбадос
Вануату

Вид ліцензії

Генеральна
Обмежена 1-й кат.
Обмежена 2-й кат.
Необмежена («A»)
Обмежена
1. Генеральна
Панама 2. Міжнародна
3. Представницька
1. Клас «А»
Кайманові
2. Клас «Б»
острови
3. Клас «В»
Домініка Необмежена (« A»)
Необмежена («A»)
Беліз
Обмежена («B»)
Необмежена («A»)
Сент-Вінсент
Обмежена (in
і Гренадіни
house)

Вартість
ліцензії,$
10000
8000
6000
16500
3000

Оплачуваний Вартість реєстрації,
статутний (включаючи вартість
капітал, $
ліцензії), $
50000
1000000
48000
44000
1000000
28000
150000
27000
250000

51000
15000
7317
8000

500000
500000
24000
1000000
500000
200000
500000
100000
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40000

40000
35000
35000
35000

Вимоги до статутного капіталу у офшорних банках різняться,
наприклад, мінімальний статутний фонд Інвестиційного банку в Данії
складає 300 тис. євро. Якщо ж банк планує самостійну роботу на фондовому ринку, роботу з фінансовими ф’ючерсами, форвардними договорами
по процентних ставках (forward interest-rate agreements), самостійні клірингові
розрахунки, то вимоги до статутної фундації – мінімум 1 млн. євро. Для
реєстрації повноцінної банківської установи вимоги до статутного капіталу
5 млн. євро, обслуговування і зміст його буде набагато дорожчим.
Вартість банківських послуг у офшорних територіях наведені у
табл. 3. окрім наведених загальних умов надання послуг, захистом
засобів у Us Bank of Washington (США) є державне страхування засобів
на суму до $100 тис, а у Union Bank of Switzerland (Швейцарія) – 80%
всіх активів на рахунках та коррахунках інших банків або в центральному
банку.
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Місце в
світовому
Банк, держава
рейтингу
(по країні)

Вартість послуг у деяких офшорних банках*
Мінімальний
середньомісячний
залишок

Термін
відкриття
рахунку

Тарифи на
обслуговування

Інші
банківські продукти

Безпека

$300 тис. протягом
перших двох
місяців
7-14 днів
$1000 тис. протягом
двох років

Вартість переказу –
25EUR.
Відер./закр./випски –.
Ведення рахунку –
100EUR

Трастові послуги,
операції з прямі інвестиції, ломбард-ні
кредити, эскроупослуги (Escrow),
VIP-service

факс+голос

Union Bank of
Switzerland
Швейцарія

1

Deutsche Bank
AGі
Німеччина

3, (1)

-

1-4 днів

Переказ від $20
до $100;
% по депозитам до 4%

Us Bank of
Washington
США

-, (6)

$50 тис., при
великих залишках
нараховується 1%

10 днів

Переказ – $25), % по
депозитам до 5%

Увесь спектр
банківських послуг

A/S Jyske
Bank
Данія

449, (4)

$15 тис.

7-10 днів

Від $5 до $60

Прийом
до оплати чеків

Parex Bank
Латвія

-, (7)

Таблиця 2

немає

Зарахування – безкоштовно. Перекази в основ1-5 днів, них ВКВ: експрес – від
резервація 25 до 90 USD; термінорахунку – вий – від 14 до 50 USD;
1 день
простий – від 9 до 35
USD. Свіфт факсом –
безкоштовно

*складено на основі [2; 6]
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Увесь спектр
банківських послуг

модем, факс з
використанням кодових
таблиць, координатор
факс+система
електронного доступу в
режимі реального часу
(вартість – $1.500)
факс+пасивне
спостереження за
рахунком

Факс з використанням
розрахункового засобу
Увесь спектр
DigiPass, які синтезують
банківських послуг
унікальний код, яким
підписує факс інструкція

Офшорний банк Домініки може здійснювати всі види легальних
банківських операцій, з будь-якими іноземними компаніями і фізичними
особами. При цьому такий банк не сплачує ніяких видів податків, за виключенням щорічного державного мита за ліцензію та збору за ведення трастових
операцій ($4 тис. в рік).
Зазвичай дохід офшорного банку без податкових втрат залишається
у розпорядженні власника. Як свідчать розрахунки, при середній інтенсивності конверсійних операцій витрати на створення офшорного банку
можуть окупитися за тиждень. Крім того, існує можливість використання
мультивалютного режиму кореспондентського рахунку для роботи з
«м’якими валютами» країн СНГ і Східної Європи. Рахунок в банку можна
відкрити за двома методами як власноручно, так і через посередника
(рис. 1).
Особистий
прихід клієнта з
документами
в банк

Відкриття
банківського
рахунку у
офшорному банку

Передача
документів через
посередника

Рис. 1. Методи відкриття банківського рахунку
Вибір банку перш за все залежить від можливостей клієнта. В
багатьох іноземних банках діють відповідні вимоги по сумах первинних
депозитів. Простіше кажучи, клієнту відразу доведеться задепонувати
ту або іншу суму, яка може бути прийнятний не для багатьох українських
суб’єктів господарської діяльності (наприклад, в Union Bank of Switzerland
вона складає $300 тис. на протязі перших двох місяців $1000 тис. на
протязі двох років).
Для відкриття рахунку достатньо засновницьких документів, довіреності і паспорта. З одного боку, іноземні банки більш вимогливі, ніж
такі ж українські фінансові установи, з іншою – документів для відкриття
рахунку підприємцю доведеться надати менше, ніж в будь-якому банку
України. Так, щоб відкрити рахунок для своєї компанії (як би ви це не
робили – особисто або через посередника), юридичній особі потрібно
надати засновницькі документи компанії, свої повноваження виступати
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від імені компанії (призначення директором або довіреність), паспорт.
Якщо ж компанії більше року потрібно представити також виписування
з торгового реєстру 6 місяців (Certificate Good Standing). Всі документи
компанії повинні бути легалізовані. Легалізацію можна провести через
консульство тієї країни, де знаходиться банк. Наприклад, ви зареєстрували
компанію в США, а рахунок хочете відкрити в Англії. Можна піти в
консульство Великобританії в США, де вам поставлять штамп на них,
що означатиме, що документи легалізовані.
Таким чином, єдине, що якимось чином обмежує підприємців у
виборі банку, – це вимоги по мінімальному депозиту (див. табл. 1). Рахунок
можна відкрити в будь-якому найбільшому банку світу. Підприємцю
зможуть запропонувати відкрити корпоративні, особисті депозити і, що
не менше важливо, – карткові рахунки. Умови відкриття карткових рахунків
у офшорних банках такі ж, які в українських банках. Зокрема, картки
надають за наявності депозиту страховки, а це значить, що необхідно
вибрати для себе місячний ліміт витрат за кредитною карткою. Наприклад, банки США вимагають зафіксувати на депозиті суму, рівну місячному
ліміту, європейський банк вдвічі більшу суму. Як правило, картковий
рахунок можуть об’єднати з поточним, це значить, що витрати з кредитної
карти будуть списані з поточного рахунку.
Для забезпечення безпеки клієнтів банку застосовується різноманітні
новітні технології. Це може бути і підтвердження голосом після відправки
факсу, таблиці кодів, відомі тільки клієнту і банку, які видаються клієнту
при відкритті рахунку, надання платіжному дорученню відповідає спеціального коду.
Висновки. Розглянувши особливості створення та реєстрації офшорного банку, виведемо основні переваги та недоліки його функціонування [1-8]:
1. Невеликий розмір мінімально необхідного сплаченого акціонерного капіталу, низькі засновницькі і адміністративні витрати, значні
податкові пільги в країнах реєстрації (тільки разовий реєстраційний збір,
щорічний ліцензійний збір і невеликий податок на прибуток або ж його
відсутність). Заснувавши офшорний банк, великі компанії і банки можуть
понизити свої витрати і їх можливості для бізнесу збільшуються. Офшорний банк часто виступає як зарубіжний розрахунковий і платіжний
центр холдингу або фінансово-промислової групи. В ньому можуть
знаходитися поточні рахунки і депозити компаній групи. Обслуговування
через офшорний банк дозволяє уникати звернення до іноземних банків.
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В результаті значна частка витрат на банківські послуги залишається у
розпорядженні групи.
2. Повне звільнення банківських операцій від місцевого валютного
контролю, безперешкодне відкриття, ведення валютних рахунків як в
країнах їх реєстрації, так і за кордоном. Також офшорні банки звільнені
від дотримання жорстких норм місцевого банківського регулювання.
Для них не обов’язково в примусовому порядку купувати казначейські
зобов’язання Центрального банку або уряду країни реєстрації. В своїй
кредитній політиці їм не потрібно слідувати за обліковою ставкою
центральних банків країн реєстрації. Немає вимог до рівнів ліквідності,
резервів і деяким іншим нормам і лімітам банківської практики.
3. Підвищена конфіденційність операцій офшорних банків і їх
клієнтів. Дозволяється використовувати інститут номінальних директорів,
допускається випуск акцій на пред’явника при установі офшорних банків.
Практично у всіх міжнародних офшорних фінансових центрах забезпечена
таємниця банківських рахунків. Дуже популярні послуги офшорних
банків з відкриття анонімних рахунків.
4. Мультивалютна маневреність внесків. Глобальний характер
офшорних банків дозволяє розосереджувати активи вкладників за кор.доном в декількох сприятливих і стабільних юрисдикціях і тим самим
додатково захищати ці активи від знецінення, конфіскації і ризиків.
Оскільки багато офшорних банків, окрім банківського обслуговування,
беруть на себе і функції трастового управління активами клієнтів, забезпечується професійне розпорядження власністю.
5. Ведення міжнародного банківського бізнесу. Використовується
для міжнародного перерозподілу капіталів і проведення різноманітних
фінансових операцій. Доходи офшорного банку від валютних операцій,
від участі в наданні синдикатних позик і грошовому ринку, від операцій
з цінними паперами і внесками можуть бути захищений від високих ставок
податків, вживаних відносно звичайних банків і фінансових установ.
6. Відкриття дочірніх офшорних банків, які оперували з облігаціями
внутрішньої державної позики, дозволило б позбутися проблем з примусової конвертації своїх облігацій внутрішньої державної позики у
конверсійні облігації з терміном обігу 3,5-5 років, адже ці структури є
нерезидентами України, а на ринку облігацій внутрішньої державної позики
для нерезидентів створені більш привабливі умови, ніж для резидентів
(в Росії така операція не мала б сенсу через рівні умови заморожування
державних облігацій для резидентів та нерезидентів, в т.ч. через більшу,
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ніж в Україні, присутність на ринку цінних паперів офшорних компаній).
А надання кредиту офшорним банком материнському банку (з ліцензуванням в НБУ) та надалі його погашення з процентами дозволяє банкам
купувати валюту для себе та проводити валютні спекуляції, що нині
заборонено НБУ.
7. Основним недоліком є використання офшорних банків з
метою ухилення від сплати податків або відмивання «брудних грошей»
(за ці діяння передбачена кримінальна відповідальність відповідно до
ст.212 і ст.209 УК України [7, c. 104]), що необхідно враховувати при
здійсненні фінансово-кредитних операцій. Доречним буде враховувати
досвід інших офшорних територій: до 1998 році великою популярністю
для відмивання грошей використовувалися офшорні банки зареєстровані
в Науру. З 2000 року, за результатами розслідування комісії податкових
органів Австралії та FINCEN острів Науру визначений як центр відмивання
«тіньових капіталів», а банківські ліцензії з того часу не продовжуються.
Заборонені всі кореспондентські відносини з банками Сейшельських
островів, Вануату, а, будь-яка трансакція з використанням таких банків
викликає підозри у веденні незаконного бізнесу та підлягає розслідуванню
органів фінансової розвідки. Тому при відкритті та веденні офшорної
банківської установи слід керуватись 40+9 рекомендаціями ФАТФ, принципам «НПК» Базельського комітету, Вольфсберзькими принципами тощо.
Крім того, необхідно розробити спеціальну методику оцінки та контролю ризику для забезпечення потрібного рівня належної перевірки, яка
проводиться банком відносно його клієнтів із банків-кореспондентів.
1. http://www.amondsmith.com.ua/bank_accounts.htm
2. http://www.gsl.ru/offshore/compare_table.html
3. http://www.kac.com.ua/first.htm
4. http://business.rin.ru/cgibin/search.pl?action=view&num=341475&razdel=22&w=0#upup
5. http://www.businessconsult.biz/price-bank.html
6. http://www.gc.lviv.ua/konkretno/offshore/new2.html
7. http://www.consumoffshore.com/russian/banks/offbank.htm
8. Закон Украины. Уголовный кодекс Украины. – Х.: Одиссей. 2001. – С. 104.
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СТАН ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ,
ЗОКРЕМА У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК
У статті розглянуто стан фінансової безпеки міжнародних платіжних систем у сфері
функціонування пластикових карток, досліджено розвиток «карткової» злочинності в
Україні та визначено шляхів ефективної боротьби з нею.
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In the article the described state of financial safety of the international pay systems in
the field of functioning of plastic cards, that includes adduction of statistical information, lead
through of analysis of «card-table» criminality and aiming of ways of effective fight against her.
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У статті розглянуто стан фінансової безпеки міжнародних платіжних систем у сфері
функціонування пластикових карток, досліджено розвиток «карткової» злочинності в
Україні та визначено шляхів ефективної боротьби з нею.
Ключові слова:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими і практичними завданнями. Електронні безготівкові розрахунки останніми роками в Україні набувають значного розповсюдження.
Інтенсивне впровадження платіжних карток як в Україні, так і у всьому
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світі супроводжується здійсненням ряду протиправних діянь, пов’язаних
з їх використанням. Враховуючи темпи емісії платіжних карток та їх
еквайрингу в Україні, можна спрогнозувати сплеск «карткової» злочинності
вже у найближчий час.
Ефективна протидія «картковій» злочинності можлива лише при
конструктивній взаємодії правоохоронних органів, комерційних, банківських та громадських структур.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблема стану фінансової безпеки міжнародних платіжних
систем, зокрема у сфері функціонування пластикових карток розглядається великою кількістю теоретиків та практиків у даній сфері, серед
яких: В. Харченко, П. Берлін, В. Бутузов, К. Маркелов, А. Михайлов, В.
Василинчук та ін.
Цілі статті. Метою статті є:
- аргументація актуальності проблеми;
- ознайомлення з видами правопорушень з використання
пластикових карток;
- пропозиція заходів щодо боротьби з картковою злочинністю.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На сьогоднішній день світовими
лідерами у сфері платіжних карток є «VISA» та «MasterCard», які створилися на основі двох найбільших (в 50-х роках) американських банків.
В Україні за станом на 1 січня 2008 р. 127 банків (73% від загальної кількості, які мають банківську ліцензію) є членами внутрідержавних і міжнародних карткових платіжних систем та здійснюють емісію й
еквайрінг (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка зростання кількості банків, які здійснюють емісію
та еквайрінг платіжних карток (одиниць)
Із загальної кількості платіжних карток (41 162 тис. шт.) на корпоративні картки припадає близько 1,0% (415 тис. шт.), а на особисті –
99,0% (40 747 тис. шт.). За станом на кінець 2007 р. на одну юридичну
особу (підприємця) припадало близько 1,3 картки, а на фізичну особу – 1,1.
Кількість платіжних карток у розрахунку на душу населення України протягом 2007 р. збільшилася на 0,19 шт. і на 01.01.2008 р. становила близько 0,89 шт., з них карток із функцією видачі готівки – 0,87
шт. і карток із платіжною функцією – 0,86 шт. Для порівняння: за даними Європейського центрального банку, у країнах Європейського Союзу
на кінець 2006 р. кількість карток із функцією видачі готівки в середньому на душу населення становила – 1,35 шт., а карток із платіжною
функцією – 1,38 шт. За цим показником Україна вже у 2006 р. випередила Польщу (де на душу населення припадало 0,60 шт. карток із
функцією видачі готівки і 0,63 шт. карток з платіжною функцією), а вже
на кінець 2007 р. – практично досягла або перевищила показники 2006
р. таких країн, як Словаччина, Чехія, Угорщина, Латвія.
На картки з чіпом та з магнітною смугою і чіпом припадає відповідно понад 3,7% (1 518 тис. шт.) і 1,9% (771 тис. шт.), а на платіжні
картки, що використовуються для розрахунків у мережі Інтернет, – 0,5%
(197 тис. шт.). Переважна більшість карток із чіпом – це картки НСМЕП.
Картки з магнітною смугою і чіпом здебільшого є картками міжнародних платіжних систем VІSА і МаsterСard. За станом на 01.01.2008 р.
випущено понад 737 тис. шт. карток VІSА і близько 34 тис. шт. карток
МаsterСard, які поряд із магнітною смугою мають чіп. Порівнявши надані
банками дані на кінець 2007 р. (771 тис.) із показниками 2006 р. (802 тис.),
можна дійти висновку, що емісія платіжних карток VІSА і МаsterСard із
магнітною смугою і чіпом торік була практично призупинена [3] .
Аналіз стану криміногенної ситуації у сфері функціонування платіжних систем в Україні та закордоном свідчить, що разом з обсягами
карткових розрахунків паралельно росте і рівень «карткової» злочинності, так званого «кардингу» – протиправного використання платіжних
карток для покупки товарів чи одержання послуг. У Європі та Америці
про дану проблему почали говорити ще 30 років тому, коли злочинність
у сфері пластикових карток лише зароджувалась.
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Фахівці умовно виділяють наступні етапи становлення в Україні
«карткової» злочинності:
- становлення ринку платіжних карток (1995-1996 р. р.). «Карткових» злочинів ще не зафіксовано, злочинці вивчають схеми електронних
розрахунків за допомогою платіжних карток, намагаються встановити
контакти з працівниками банків;
- укладання банками договорів з клієнтами носить безсистемний
характер (1997-1998 р. р.). Недоліки у роботі банківських структур сприяють
вчиненню окремих злочинів, використовуються підроблені картки
банків інших країн;
- організовані злочинні угруповання зацікавлюються «картковим
бізнесом» (1999 р.), сплеск шахрайства в торгівельній мережі;
- банки впроваджують додаткові заходи перевірки і моніторингу
операцій з використанням платіжних карток, проводять уніфікацію процедур, стандартизацію договорів з торговими підприємствами (2000 р.).
Рівень шахрайства з платіжними картками значно знижується;
- спостерігається зростання «карткової» злочинності (з 2001 р.).
Інформація про реквізити платіжних карток, особливо про зміст магнітних смуг, стала дуже привабливим товаром. Удосконалюються схеми
вчинення злочинів. Спостерігається тенденція до обміну інформацією
та взаємодії між злочинними групами різних країн заради досягнення
спільних злочинних цілей.
У процесі своєї еволюції з метою попередження шахрайств платіжні картки набувають все більше і більше рівнів захисту. На даний момент
звичайна багатофункціональна смарт-картка має такі види захисту (рис. 2):
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1 – дані про емітента;
2 – мікросхема (на картці може бути вміщено кілька мікросхем,
призначених для виконання різних платіжних функцій);
3 – номер картки (ембосований);
4 – термін чинності картки;
5 – дані про власника картки;
6 – штрих-код;
7 – назва картки;
8 – художнє оздоблення, що може використовуватися для контролю за справжністю;
9 – ознаки справжності, що перевіряються шляхом просвічування
ультрафіолетовими променями;
10 – голограма, що використовується для перевірки справжності;
11 – фото власника;
12 – прихована голограма;
13 – інформація про виробника картки;
14 – магнітна смуга;
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15 – повторення даних про емітента на магнітній смузі;
16 – оптичні засоби контролю за справжністю;
17 – поля захисних записів;
18 – повторення номера картки на магнітній смузі, що використовується для перевірки справжності [5].
Рис. 2. Багатофункціональна смарт-картка.
Але коли з’являються нові види захисту, тоді ж з’являються і нові
схеми їх підробки. За даними VISA CEMEA основними видами шахрайств
з платіжними картками є використання викраденої картки (35% від загальної кількості шахрайств), використання підробленої картки (30%),
використання реквізитів картки (28%), інші види шахрайств (7%).
Злочини, які вчиняються з платіжними картками настільки різноманітні, що навіть мають свою класифікацію. Так, в залежності від того
яким чином відбуваються правопорушення у сфері платіжних карток, їх
поділяють на наступні:
1. Види злочинів, які пов’язані із незаконним збиранням інформації про платіжні картки.
2. Види діянь, пов’язаних з підробленням платіжних карток.
3. Види шахрайських діянь з використанням платіжних карток
(інформації про платіжні картки).
4. Вчинення групових злочинів у сфері використання платіжних
карток.
Серед технічних пристроїв для незаконного зняття інформації про
платіжні картки є такі накладки на банкомат: відеокамера, накладна клавіатура, насадка на картоприймальник банкомату, насадка типу «ліванська петля», мініскрімер, пристрій для зчитування інформації з магнітної
смуги пластикових карток.
Поширеною шахрайською схемою (через свою простоту та ефективність) є використання пристрою «ліванська петля» (Lebanese loop).
Вказаний пристрій являє собою певним чином зроблений конверт розміром з картку (пластиковий, з магнітної плівки, капронової волосини),
який закладається в щілину банкомату. Конверт у більшості випадків
фіксується до накладки з вхідним клапаном.
Держатель платіжної картки, не помітивши змін у зовнішньому
вигляді банкомату (накладки на щілину приймальника карт, пластикових захватів), вставляє свою картку в банкомат. Під тиском картки вхідний клапан піднімається догори, і картка потрапляє у конверт (петлю)
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пристрою. Конструкція пристрою перешкоджає поверненню картки з
банкомату. До держателя картки у цей момент підходить зловмисник,
який говорить, що в нього те ж саме траплялось учора. Для повернення
картки, начебто, необхідно додатково ввести ПІН-код та декілька разів натиснути клавішу «Саnсеl». Держатель в присутності шахрая намагається
декілька разів виконати вказану операцію, але картка не повертається.
Вирішивши, що картка залишилася в банкоматі, роздратований держатель
йде. Тим часом, шахрай дістає картку разом з конвертом, а ПІН-код він
вже знає (держатель набирав його в присутності шахрая). Зняти всі
гроші з картки – справа часу.
Ще на початку 90-х років повністю підроблені платіжні картки
були низької якості. На теперішній час якість підроблених карток стала
такою, що іноді неможливо без експертного дослідження виявити різницю
між підробленою і справжньою платіжною карткою.
Для виготовлення карток використовуються різні типи пластику,
але в 90% випадків – це так званий СR-80. Цей тип пластику всесвітньо
розповсюджений і використовується не тільки для виготовлення кредиток, але і для виготовлення перепусток, посвідчень, клубних, дисконтних карток тощо. Зразок підроблених карток зображений на рис. 3.

Рис. 3. Зразок підроблених карток
Ще один спосіб підробки платіжних карток, які використовуються
при здійсненні фіктивної торгівельної діяльності, має назву – «білий пластик».
Він має вигляд чотирикутного білого пластику типу СR-80, з
ембосованими та/або нанесеними на магнітну смугу даними справжньої
платіжної картки [4].
Висновки. Таким чином розвиток та розповсюдження міжнародних систем електронних платежів, сучасних засобів обчислювальної техніки сприяли створенню передумов для зростання злочинності, пов’язаної з використанням підроблених платіжних карток, неправомірним
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доступом до комп’ютерних мереж, несанкціонованим отриманням або
зміною інформації.
В сучасних умовах ефективна протидія «картковій» злочинності
можлива лише при конструктивній взаємодії правоохоронних органів,
комерційних, громадських та банківських структур. Для ефективної боротьби з «картковою» злочинністю в Україні необхідно забезпечити
вирішення наступних задач:
1. Визначення, на основі аналізу криміногенної ситуації, проблемних питань гармонізації законодавства України у сфері боротьби з комп’ютерною та «картковою» злочинністю.
2. Розробка та впровадження моделі ефективного організаційного
забезпечення боротьби з комп’ютерною та «картковою» злочинністю
(організаційна структура, функціональна структура, матеріально-технічна
база, підготовлені кадри) та їх реалізація.
3. Утворення ефективної системи підготовки та перепідготовки
спеціалістів для національних правоохоронних та судових органів з питань протидії комп’ютерній та «картковій» злочинності.
4. Удосконалення механізму взаємодії національних правоохоронних органів з компетентними органами інших країн з питань боротьби зі злочинністю в рамках ТОЗ-Конвенції та Конвенції про кіберзлочинність.
5. Розробка нових технологій в області захисту пластикових
карток та усіх технологій, що стосуються їх обслуговування (механізм
ідентифікації картковласника за голосом або відбитками пальців).
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими і практичними завданнями. Системи управлінського обліку накопичують, класифікують, узагальнюють і повідом-

428

ляють інформацію, яка допомагає керівникам організацій приймати
рішення, контролювати діяльність організацій, здійснювати планування
їх функціонування. Важливим аспектом управлінського обліку є детальний
аналіз залежностей типу витрати-обсяг-прибуток, а також управління і
планування надходжень і витрат.
Для отримання точної оцінки надходжень і витрат бухгалтери повинні використовувати сучасні математичні і статистичні методи. Широке
застосування комп’ютерної техніки дозволяє використовувати складні
кількісні методи навіть в невеликих структурах бізнесу.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню питання застосування математичних методів
для потреб управлінського обліку присвячені наукові праці багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема К. Друри, Джеймса К. Ван Хорна,
Джона М. Ваховича, В. А. Чернова тощо.
Цілі статті. Метою статті є конкретизація математичних методів
для оцінки виробничих і невиробничих витрат, залежності між витратами
та різними факторами виробничої діяльності, що є важливим аспектом
при прийнятті управлінських рішень.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для оцінки витрат виробництва
використовують такі підходи:
- інженерні методи;
- метод перевірки бухгалтерських рахунків;
- графічний метод;
- метод найменших квадратів тощо.
Кожен з цих методів відрізняється ступенем точності оцінки витрат
виробництва та затратами, які виникають при застосуванні кожного методу.
Інженерні методи оцінки витрат базуються на використанні інженерного аналізу технологічних залежностей між ресурсами і випущеною
продукцією. Суть інженерних методів полягає в тому, що інженери оцінюють кількість необхідних матеріалів, затрати праці робітників та тривалість роботи обладнання. Для отримання кількісних характеристик
ціни і ставки ресурсів пов’язують з фізичними параметрами.
Суть методу перевірки бухгалтерських рахунків полягає в тому,
що бухгалтер і менеджер перевіряють кожну статтю витрат в рахунках
за конкретний період, а потім класифікують їх за категоріями змінних і
постійних витрат. Для статей, які відносяться до категорії змінних витрат,
вибирається єдиний середній показник затрат на одиницю продукції, а
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для статей, які відносяться до категорії постійних витрат, вибирається
єдиний показник – загальні затрати за звітний період. На основі цих узагальнюючих показників будується математична модель функції витрат
у вигляді парної лінійної регресії:
Y  aX  b ,

де a – середній показник затрат на одиницю продукції;
b – загальні затрати за звітний період;
X – рівень виробництва;
Y – рівень затрат.
Суттєвим недоліком методу перевірки бухгалтерських рахунків є
те, що функція затрат будується на основі останніх даних, які можуть
бути нетиповими порівняно з попередніми і майбутніми витратами.
Суть графічного методу полягає в побудові графічних залежностей
між затратами та об’ємами виробництва за кожним видом діяльності.
При цьому по горизонтальній осі відкладають обсяги виробництва,
а по вертикальній осі – загальні затрати. Через задану множину точок
проводимо пряму, з такою умовою, щоб сумарна відстань від лінії до
точок, які лежать над нею приблизно дорівнювала сумарній відстані від
лінії до точок, які лежать під нею. Точка, в якій пряма перетинає вісь
ординат є приблизним значенням параметра a парної лінійної моделі
виду:
Y  aX  b .

Числове значення параметра b обчислюємо на базі порівняння
змін у витратах при відповідних обсягах виробництва за формулою:

b
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.
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На базі таких простих розрахунків можемо записати числовий вигляд
парної лінійної моделі.
Графічний метод легкий у застосуванні, забезпечує високу наочність
залежності між витратами виробництва та його обсягами. Разом з тим,
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він має суттєвий недолік, пов’язаний з тим, що вибір нахилу прямої лінії
в процесі її побудови через задану множину точок є досить суб’єктивним
і залежить від вибору дослідника. Рекомендується при побудові прямої
використовувати математичні методи, зокрема, метод найменших квадратів.
Метод найменших квадратів дозволяє побудувати пряму лінію,
яка найкращим чином буде проходити через задану множину точок.
Суть методу полягає в тому, що сума квадратів відхилень
розрахункових значень показника (витрат), через які проходить пряма,
від фактичних значень показника (витрат) повинна прямувати до
мінімума.
Запишемо функціонал методу:

Q  a, b  

n

 (Yi  Yi )2 
i 1

n

 (Y

i

i 1

 aX i  b) 2  min .

З необхідної умови існування мінімума функціонала запишемо
систему нормальних рівнянь у вигляді:

Q (a, b)
 0;
a
Q (a, b)
 0.
b
Спростивши вигляд системи, отримаємо формули для знаходження числових значень параметрів парної лінійної моделі. Параметр a
рівняння парної лінійної моделі Y  aX  b визначається за формулою:

a

n

n

n

i 1

i 1

i 1

n X iYi   X i  Yi
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n X i2    X i 
i 1
 i 1 
n

2

.

Параметр b рівняння парної лінійної моделі Y  aX  b визначається за формулою:
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 a X i

i

i 1

i 1

.

n

Використовуючи дослідні значення витрат виробництва і обсягів
виробництва, знайдемо числові значення параметрів рівняння парної
лінійної моделі.
Побудовану числову парну лінійну модель, яка описує залежність
між витратами виробництва і його обсягами можна аналізувати, провівши
попередньо оцінку її адекватності фактичним даним, та прогнозувати
зміну затрат при різних обсягах виробництва.
Найважливішими показниками для аналізу побудованої моделі є
наступні:
- коефіцієнт кореляції;
- коефіцієнт детермінації;
- індекс кореляції;
- коефіцієнт еластичності.
Для визначення тісноти та напрямку зв’язку між величинами X
і Y вводиться коефіцієнт кореляції, який визначається за формулою:
n

r  X ,Y  

 X
i 1

n

 X
i 1

i

 X Yi  Y 

i

 X

2

n

 Y
i 1

i

Y

.
2

Коефіцієнт детермінації показує ступінь варіації показника Y під
впливом фактора X , або на скільки відсотків зміна показника обумовлена зміною фактора. Коефіцієнт детермінації розраховується за формулою:

 Y
n

R2 

i 1
n

i

 Y
i 1
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Індекс кореляції характеризує ступінь точності побудованої моделі,
тобто ступінь наближення спостережуваних значень до лінії регресії.
Індекс кореляції розраховується за формулою:
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Коефіцієнт еластичності показує, на скільки відсотків зміниться
показник, якщо фактор зміниться на один відсоток.
Для парної лінійної регресії Y  aX  b коефіцієнт еластичності
знаходиться за формулою:

K åë 

aX
Y

.

За таким методом можна побудувати і дослідити залежність між
витратами на технічне обслуговування та кількістю годин роботи обладнання, також при побудові функції затрат факторами можуть виступати
кількість годин роботи основних робітників, кількість одиниць випущеної
продукції, кількість виробничих циклів тощо.
Висновки. Визначення того, як змінюються витрати в залежності
від обсягів випуску продукції або інших факторів виробничої діяльності
є важливим аспектом, необхідним для планування, прогнозування і
прийняття управлінських рішень.
На жаль досліджувати і прогнозувати витрати нелегко, оскільки їх
динаміка залежить від багатьох обставин. Саме тому для аналізу витрат
виробництва рекомендується використовувати математико-статистичні
методи із застосуванням комп’ютерної техніки, що дозволить підвищити
точність проведених досліджень та зекономити ресурси.
1. Друри К. Управленческий и производственный учет. – М.: «Юнити», 2003.
2. Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. Вахович (мл.) Основы финансового менеджмента. –
К.: Вильямс, 2003.
3. Іващук О. Т. Економетричні методи та моделі. – Т., 2003.
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4. Грисенко М. В. Математика економістів. – К.: Либідь, 2007.
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У статті розглянуто основні проблеми стосовно вибору чинників побудови обліку
витрат з точки зору ефективного формування інформаційних потоків для управління ними.
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Sadovskya I.
CRITERIA OF DETERMINATION OF FACTORS
OF CONSTRUCTION OF RECORD-KEEPING OF CHARGES:
ADMINISTRATIVE ASPECT
In the article basic problems are considered in relation to the choice of factors of construction
of account of charges from the point of view the effective forming of informative streams for the
management them.
Keywords: expenses, charges, administrative account of charges, classification of charges.
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТОРОВ
ПОСТРОЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСХОДОВ:
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье рассмотрен основные проблемы относительно выбора факторов построения учета расходов с точки зрения эффективного формирования информационных
потоков для управления ими
Ключевые слова: затраты, расходы, управленческий учет расходов, классификация расходов.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Витрати є важливим фактором діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, навколо
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якого зосереджена чи не основна увага власників, керівників різних
рівнів управління, контролюючих органів та інших зацікавлених осіб.
Тому наукові дослідження економічної сутності витрат, управління витратами та їх обліково-аналітичного забезпечення займають чи не найбільшу
питому вагу у порівнянні з іншими темами.
Беззаперечно, важливу роль в управлінні витратами відіграє належним чином організований бухгалтерський облік. А оптимальна організація
обліку можлива за умови чіткого визначення чинників, які безпосередньо
впливають на обліковий процес. Тому обґрунтування критеріїв вибору
чинників побудови обліку витрат є питанням актуальним і таким, що
потребує наукового дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми. Проблеми методології, теорії та практики
бухгалтерського обліку витрат знайшли відображення в працях вітчизняних
вчених, зокрема: О. С. Бородкіна, Б. І. Валуєва, Ф. Ф. Бутинця, В. В. Сопка,
Л. В. Нападовської, а також зарубіжних – П. С. Безруких, М. А. Вакрушина,
К. Друрі, В. Ф. Палія, Я. В. Соколова, С. О. Стукова.
Окремо слід відзначити фундаментальні дослідження вищеокреслених
проблем обліку витрат в галузі сільськогосподарської діяльності вченихаграрників: В. Лінника, А. Герасимовича, Г. Кірейцева, В. Моссаковського,
Л. Сука та інших.
Цілі статті. Метою статті є визначення і обґрунтування чинників
побудови бухгалтерського обліку витрат з метою ефективного використання
отриманої і узагальненої облікової інформації на їх основі на запити
сучасного менеджменту, власників контролюючих органів, статистики
та інших користувачів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів. Дослідженню економічної сутності витрат
об’єкта обліку присвячено чи не найбільше наукових робіт. Це обумовлено
в першу чергу різноманітністю галузевих особливостей, що впливають
саме на облікове відображення їх.
Потребує дослідження і розмежування таких категорій як витрати і
затрати. У вченому середовищі є різні трактування з цього приводу.
Поняття «затрати» є більш широким і означає сукупність затрат
на ресурси незалежно від їх використання у господарській діяльності.
Прикладом затрат можуть бути перерахування коштів у вигляді благодійної допомоги, придбання матеріальних ресурсів, які не придатні для
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використання на окремому підприємстві, або не використані внаслідок
безгосподарського управління ними тощо.
Витратами, на наш погляд слід вважати фактично спожиті матеріальні і
нематеріальні ресурси в процесі виробництва і реалізації продукції,
робіт чи послуг, а також управління ними.
Економічну категорію «втрати» ми також вважаємо за доцільне
відносити до витрат, з тієї точки зору, якщо під втратами розуміють: втрати
від остаточного браку, непродуктивні втрати, технологічні втрати, втрати
внаслідок надзвичайних операцій, нестач, крадіжок і псування матеріальних
цінностей тощо.
Таким чином, окресливши межі нашого дослідження, обґрунтуємо
наше бачення чинників бухгалтерського обліку витрат в системі управління
підприємством.
Чинники – це основа, тобто визначення тих базових критеріїв, на
що буде накладено процес відображення в обліку формування витрат в
міру їх виникнення.
В першу чергу, на чинники побудови обліку впливають галузеві
особливості і відповідні технологічні процеси виробництва продукції,
виконання робіт чи надання послуг. Адже загальна схема проста: на вході
ми маємо ресурси, на які затрачені кошти підприємства (власні чи позичені),
наступним етапом є споживання цих ресурсів, тобто їх фактичні витрати, і
на виході ми отримуємо продукт діяльності у вигляді виробу, виконаної
роботи чи наданої послуги. Витрати є основою для визначення собівартості, що підсилює увагу до їх обліку для отримання своєчасної достовірної і деталізованої інформації.
Кожна галузь має свої особливі умови і технології виробництва,
які впливають в найбільшій мірі на чинники побудови обліку витрат.
Для сільськогосподарських підприємств існують відмінні особливості
обліку витрат для потреб управління, від яких залежить вибір конкретних
чинників побудови їх обліку, зокрема:
1) направленість на потреби власників, які водночас є керівниками
підприємств;
2) не регламентованість за змістом і формами надання інформації;
3) орієнтація на використання внутрішніх і зовнішніх даних;
4) використання натуральних, трудових і вартісних вимірників;
5) порядок формування собівартості продукції, який залежить
від особливостей закриття рахунків допоміжних виробництв;
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6) часова нерегламентованість надання облікової інформації для
прийняття управлінського рішення;
Сільськогосподарська діяльність характеризується сезонністю виробництва продукції, наявністю біологічних активів (рослини і тварини),
прямою залежністю від впливу природнокліматичних умов, значною
тривалістю операційного циклу. На формування витрат сільськогосподарської
галузі впливають такі фактори, як: використання специфічного ресурсу
«земля»; насіння і кормів власного виробництва; проблеми зі збутом
продукції.
Галузеві особливості впливають на структуру і зміст статей витрат,
зокрема, для сільськогосподарських підприємств значними є витрати,
які пов’язані з підготовкою, обробітком ґрунту і посівом озимих культур.
В межах одного господарства поєднується виробництво різноманітних
видів продукції, технологія вирощування яких має свої особливості.
Незмінним чинником побудови обліку, який залежить лише від
галузевих і технологічних особливостей є формування альбому форм
первинних документів, тобто певного набору їх із зразками заповнення
та встановлення відповідного документообігу із обов’язковим зазначенням
місця складання документів, терміну і відповідальних осіб (обліковців,
бригадирів, майстрів, начальників цехів тощо).
Інші чинники будуть визначатись напрямами використання облікової
інформації, оскільки обліковий процес здійснюється не для власне
обліку, а для тих, хто його потребує.
Напрями використання облікової інформації наступні: для управління підприємством в цілому та безпосередньо виробничими процесами;
для складання фінансових звітів, користувачі яких власники, акціонери,
інвестори; для контролюючих органів, які перевіряють достовірність
розрахунків для сплати податків, зборів та інших платежів у цільові
фонди.
Традиційно склалося, що облікові працівники, відповідальні за
ведення обліку на підприємстві (головні бухгалтери) пріоритетними користувачами бухгалтерського обліку вважають податкові органи, цільові
фонди, установи статистики, що зумовлено фінансовою відповідальністю
в разі виявлених помилок в розрахунках відповідних платежів. Для таких
користувачів облік організовується з врахуванням основного чинника:
нормативно-правового регулювання з питань складання Декларацій, Звітів,
Розрахунків тощо. В даній ситуації потрібно чітко визначити правила від-
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несення витрат: до валових (податковий облік), до періоду чи на продукцію
(фінансовий облік).
Зміни відносин власності і перехід України на ринкові умови
господарювання поступово, а в останні роки цей процес відбувається все
швидше, потребують перегляду облікової методології, особливо методів
обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Це обумовлено
все більшим розумінням управлінцями різних рівнів ролі облікової інформації
в ефективності їх діяльності. Практична потреба у формуванні облікової
інформації на запити менеджменту підприємств спричинила більшу зацікавленість науковців. Насамперед, теоретичного обґрунтування потребують
чинники побудови обліку витрат для цілей управління діяльністю підприємства, що передбачає узагальнення облікової інформації за напрямками:
 для контролю за дотриманням технологій і за виконанням операцій (в межах операційного менеджменту);
 для контролю дотримання нормативів (нормативний облік);
 для контролю за виконанням бюджетів;
 для контролю за центрами відповідальності (оцінка діяльності
керівника центру);
 для аналізу відхилень від нормативів і бюджетних завдань;
 для аналізу у порівнянні з минулими періодами і аналогами;
 для аналізу з метою діагностики (виявлення причин і винуватців);
 для аналізу з метою виявлення резервів зниження витрат чи
оптимізації їх структури;
 для планування;
 для бюджетування в розрізі їх видів і цільового спрямування
(гнучкі, операційні, фінансові, статичні);
 для обґрунтування різних альтернатив у виборі управлінського
рішення.
Як правило, в залежності від вище зазначених напрямів використання облікової інформації важливим чинником побудови обліку витрат
є їх класифікація, яка одночасно є важливою базою даних для калькулювання собівартості продукції та їх контролю.
Класифікація – метод пізнання об’єкту, що вивчається. Чим більше
ознак класифікації об’єкта виділено, тим ширше ступінь його вивчення,
а це, в свою чергу підвищує ступінь керованості об’єктом.
Саме від правильної та доречної класифікації витрат залежить
вибір оптимальних управлінських рішень, що в свою чергу впливає на
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величину витрат, доходів та прибутку підприємства, які виступають
тими показниками, що в загальному окреслюють діяльність будь-якого
суб’єкта господарської діяльності. Ще в 1905 році З. П. Евзлін писав,
що правильна класифікація будь-якої сукупності має таке ж важливе
значення, як лікарський діагноз для кожного окремого органу або хвороби
всього організму [6, с. 71]. Застосування неправильної класифікації
витрат може призвести до прийняття хибних управлінських рішень, які
в майбутньому негативно впливатимуть на результати роботи підприємства.
Будь-яка класифікація будується за певними критеріями. Найпоширенішим є групування витрат за такими ознаками:
- залежно від способу віднесення до конкретного об’єкта витрат
(прямі та непрямі);
- за ступенем залежності від обсягу виробництва (постійні та змінні);
- по відношенню до виробничого процесу витрати на виробництво
поділяються на основні і накладні (витрати по обслуговуванню виробництва і управлінню);
- за економічним змістом (групуються за економічними елементами і статтями калькуляції).
В управлінському обліку діє принцип: різні витрати для різних
цілей. Тому, виходячи з мети та завдань управлінського обліку дещо змінюється підхід до визначення витрат виробництва. Керівників насамперед цікавить не просто інформація про загальні витрати підприємства,
а дані про конкретні витрати для виготовлення різних видів продукції
(виконання робіт, надання послуг).
Відповідно до цього у вітчизняному обліку, крім функціональної
ознаки класифікації витрат, класифікації витрат за призначенням вирізняють й інші ознаки, за якими виділяють витрати за статтями калькуляції,
ті що включаються та не включаються в собівартість, продуктивні і непродуктивні, інші. Але і така класифікація витрат неспроможна надавати
інформацію для прогнозування короткострокових управлінських рішень
та контролю витрат за сферами діяльності і центрами відповідності.
Так, поряд з різними класифікаціями у практиці виділяють класифікацію витрат, що відповідає її управлінському аспекту.
В економічній літературі обґрунтовуються різні підходи до класифікації витрат управлінського обліку. Так, А. Д. Шеремет класифікує
витрати залежно від економічної ролі в процесі виробництва (основні і
накладні); від способу включення в собівартість продукції (прямі і непрямі);
по відношенню витрат до обсягу виробництва (змінні і постійні) [7, с.
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33]. У той же час С. Ф. Голов виділяє три напрямки класифікації витрат,
в основу якої покладений принцип «різні витрати для різних цілей»: по
оцінці запасів і визначенню фінансового результату; по залежності від
прийнятих управлінських рішень; по контролю виконання і можливості
регулювання [4, с. 59,]. Подібний підхід спостерігається у російського
економіста М. А. Вахрушина, який класифікує витрати за місцями їх
виникнення, носіями і видами та наголошує, що в управлінському обліку
класифікація витрат досить різноманітна і залежить від того, яку управлінську задачу необхідно вирішити [3, c. 34-35].
У чомусь схожа позиція Л. Ю. Мельниченко, що виділяє наступні
напрямки класифікації витрат: за часом виникнення; по реакції на зміну
активності; по залежності від фінансових показників; по впливу на прийняття рішення [8]. Професор В. Б. Івашкевич класифікує всі витрати за
двома ознаками: за центрами відповідальності і місцям формування витрат
в середині підприємства [5]. В. М. Домбровський для цілей управлінського обліку більш коректною вважає класифікацію за: способом віднесення на собівартість об’єктів витрат, складом, відношенням до обсягу
виробництва, функціями діяльності, календарним періодом, ступенем
залежності від прийнятого рішення, порядком відношення на період
генерування [4, с. 28].
У той же час Т. П. Карпова пропонує не один, а два підходи до
класифікації витрат: за видами діяльності (витрати, пов’язані зі створенням і зберіганням запасів, виробництвом, фінансово-збутовою та організаційною діяльністю) і за цілями обліку (калькулювання і оцінка виробленої продукції; прийняття рішень і планування; контролю і регулювання)
[4, c. 51-101].
Комплексний підхід до класифікації витрат знайшов підтримку
також серед інших економістів. Зокрема, В. І. Бачинський виклав своє
бачення класифікації витрат, яка поділяється на чотири блоки у залежності від мети та функції управління [2, c. 45]:
- класифікація для планування, нормування та прийняття рішень;
- класифікація для обліку і калькулювання;
- класифікація для оцінки і аналізу господарської діяльності;
- класифікація для контролю і регулювання.
Системи класифікації М. А. Вахрушина, Т. П. Карпової, С. Ф. Голова
і В. І. Бачинського найбільшою мірою відповідають потребам управління витратами, відображають суттєві ознаки поділу витрат на однорідні
групи і можуть бути використані для удосконалення методології внут-
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рішньогосподарського (управлінського) обліку на сільськогосподарських
підприємствах.
Проблема класифікації витрат є актуальною як із теоретичної, так
і з практичної точки зору, оскільки внутрішньогосподарський облік
повинен правильно формувати потоки інформації для системи управління.
Відомо, що управління підприємством в умовах ринкової економіки вимагає
прийняття виважених і своєчасних рішень на різних рівнях – стратегічному,
поточному (тактичному) й оперативному, які виділяються в залежності
від тривалості циклу управління.
Для сільськогосподарських підприємств доцільною у застосуванні
буде така класифікація витрат управлінського обліку, яка поєднує класифікацію витрат і фінансового і управлінського обліку.
Питання про вибір групування витрат вирішують звичайно залежно
від поставленого завдання. Однак обмежитися тільки однією, однаково
придатною для всіх випадків класифікацією витрат не можна, оскільки
при цьому неможливо врахувати всю розмаїтість виробничих факторів.
Особливістю сільськогосподарських підприємств є використання
специфічного переліку статей витрат, що пропонуються Методичними
рекомендаціями і які кожне сільськогосподарське підприємство має право
встановлювати самостійно, виділяючи в окремі статті змінні і постійні
витрати, та відсутність поділу загальновиробничих витрат на постійні
та змінні. Крім того, в сільському господарстві існує своя особливість:
кількість отриманої продукції не прямо залежить від кількості використаної
сировини (наприклад з 1ц насіння можна буде отримати 10 ц зерна, а з 1 кг
кормів ми не завжди можемо отримати 1 кг молока), тому змінні витрати
діляться на пропорційні, величина яких визначається обсягом одержаної
продукції, та непропорційні, величина яких залежить від обсягу виконаних
робіт чи поголів’я тварин.
Таким чином, для організації (потреб) управлінського обліку на
сільськогосподарських підприємствах недостатньо класифікувати витрати
лише згідно Методичних рекомендацій. Витрати в управлінському обліку
можуть формуватися і під впливом інших чинників, зокрема, планування,
контролю, управлінського рішення та інших.
Рекомендуємо запровадити таку класифікацію витрат, яка б вичерпно
відповідала потребам системи управління і допомагала приймати рішення
з орієнтацією на перспективу. Для цього ми, на основі вивчення різних
джерел вітчизняної та зарубіжної літератури, пропонуємо на сільськогос-
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подарських підприємствах класифікувати витрати для потреб управлінського
обліку за трьома напрямками класифікації:
- для визначення собівартості продукції (робіт, послуг), фінансових
результатів та оцінки запасів;
1) для прийняття управлінських рішень і планування;
2) для контролю і регулювання.
За допомогою запропонованої класифікації витрат можна отримати
більш точну, розширену та деталізовану інформацію про витрати, проводити поглиблений та ґрунтовний аналіз витрат і планування.
Передбачається також розмежування витрат за місцями виникнення і центрам відповідальності. Основною метою виділення такої
класифікації є необхідність посилення функції контролю рівня витрат і
собівартості продукції на кожному етапі її виробництва. Такого вигляду
інформація дає можливість здійснювати облік і контроль як витрат, які
виникають у центрі, їх рівня порівняно з нормами, кошторисами, так і
можливість зіставлення їх з отриманими результатами, а також виявити
ступінь впливу керівників, відповідальних осіб на рівень витрат з погляду
їхнього впливу на конкретні результати. Система поділу витрат за центрами
відповідальності ґрунтується на тому, що: «виробнича бригада є і центром
відповідальності, і місцем виникнення витрат, але ділянка, що складається з декількох госпрозрахункових бригад, цех, що складається з
декількох ділянок, є центрами відповідальності».
Разом з тим, систему управлінського обліку витрат на сільськогосподарських підприємствах слід організовувати у двох напрямках: за
економічними елементами і статтям калькуляції. Групування витрат за
економічними елементами дає можливість контролювати витрати за
складом і обсягом витрачених ресурсів. При цьому враховується, де і на
що витрачено кошти. Кожен елемент витрат є єдиним і неподільним,
незалежно від кількості статей групування. Єдність і неподільність кожної
статті елементів витрат заключається в однорідності розмежованих витрат,
що у рамках об’єкта, що враховується. Така інформація про виробничі
витрати дозволяє визначати і планувати потреби, а також контролювати
витрати як по кожному об’єкту, так і по підприємству в цілому. Тут на
рівні «витрати – випуск» забезпечується зіставлення витрат з вартістю
випущеної продукції, виконаних робіт і наданих послуг по ринкових,
договірних або відпускних цінах. На рівні елементів витрат виявляються
результати діяльності як підприємства в цілому, так і окремих його
підрозділів, і складається фінансова звітність, що забезпечує інформацією
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зовнішніх користувачів (розділ 2 «Елементи операційних витрат» Звіту
про фінансові результати).
Однак, незважаючи на свою важливість, проділ витрат за елементами
не може задовольнити всі потреби керівництва при здійсненні контролю
величини витрат за їх цільовим призначенням. У зв’язку із цим у плануванні, обліку і калькулюванні собівартості витрати також групують за
статтями витрат, особливістю при цьому виступає відсутніх комплексних
статей в класифікації витрат за елементами. Групування витрат за статтями
дозволяє:
- визначити роль окремих статей витрат у формуванні собівартості;
- здійснювати планування не тільки обсягів виготовлення конкретного виду продукції, а і окремих статей витрат на його виробництво;
- одержувати інформацію, що дозволяє розробляти заходи щодо
скорочення собівартості продукції.
У практиці сільськогосподарських підприємств використовуються
наступні статті витрат:
- витрати на оплату праці;
- насіння та посадковий матеріал;
- паливо та мастильні матеріали;
- добрива;
- засоби захисту рослин і тварин;
- корми;
- сировина та матеріали (без зворотніх відходів);
- роботи та послуги;
- витрати на ремонт необоротних активів;
- інші витрати на утримання основних засобів;
- інші витрати;
- непродуктивні витрати (в обліку);
- загально виробничі витрати.
Крім того, ефективне управління витратами неможливо без їх розподілу на релевантні (що залежать від управлінських рішень) і не релевантні
(не залежать від управлінських рішень). Важливість такої класифікації
витрат на сільськогосподарських підприємствах проявляється в необхідності
прийняття рішень про шляхів використання основної та супутньої продукції
(зерно, молоко, корми власного виробництва і т.д.); вибору основної
сировини, трудових витрат тощо.
Таким чином, запропонована класифікація витрат як один із
чинників побудови їх обліку в сільськогосподарських підприємствах дає
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можливість здійснювати управління витратами для забезпечення ефективного процесу виробництва і реалізації продукції.
Слід відмітити, що класифіковані ознаки і угрупування витрат
таким поділом не обмежено. Все залежить від чіткого визначення мети,
тобто для яких потреб потрібна інформація, відповідно окреслюються
межі і змістовне наповнення і позачергового пакету. Проблеми, які зазвичай
виникають на практиці, це невміння сформулювати інформаційні запити,
або не розуміння бухгалтером, який готує бухгалтерську інформацію
суті цього запиту.
Висновки. Облік витрат є центральним і ключовим фактором в
управлінні діяльністю підприємства. Вдале визначення критеріїв вибору
чинників побудови їх обліку сприятиме відповідному рівню обліковоінформаційного забезпечення сучасного менеджменту. В статті основна
увага була зосереджена на обґрунтування трьох основних напрямів при
виборі чинників обліку витрат, зокрема: в залежності від особливостей
галузі і технології; класифікаційних угрупувань; напрямів використання
облікової інформації про витрати.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК
Стаття присвячена проблемам і перспективам розвитку організаційного і методичного
забезпечення контролю за діяльністю підприємств аграрного комплексу України. Висвітлено
питання здійснення відомчого контролю та організації внутрішнього контролю у сільськогосподарських підприємствах, як засобів забезпечення їх керівництва і користувачів
звітності повною та достовірною інформацією для прийняття ефективних управлінських
рішень.
Ключові слова: економічний контроль, господарський контроль, аудит, ревізія,
методи контролю.
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DIRECTIONS OF PERFECTION
OF THE ORGANIZATIONAL AND METHODICAL PROVIDING
OF ECONOMIC CONTROL OF ENTERPRISES OF APK
This article sets out problematic issues and perspectives of development of organizational
and methodological ensuring for control at enterprises that belong to the agrarian complex of
Ukraine. The issue on carrying out of control and internal control at agrarian enterprises throw
light upon the submitted work. This is considered as a measure for the top-managers and reported
information users that ensure them by the full and reliable information for efficient managerial
decision making.
Keywords: economic control, economic control, audit, revision, control methods.

Сардачук И. И.
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Статья посвящена проблемам и перспективам развития организационного и методического обеспечения контроля за деятельностью предприятий аграрного комплекса
Украины. Отражен вопрос осуществления ведомственного контроля и организации внутреннего контроля в сельскохозяйственных предприятиях, как средств обеспечения их руководства и пользователей отчетности полной и достоверной информацией для принятия
эффективных управленческих решений.
Ключевые слова: экономический контроль, хозяйственный контроль, аудит, ревизия,
методы контроля.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими і практичними завданнями. За сучасних умов
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конкурентного середовища та підвищення вимог до якості управління
підприємства АПК потребують постійного і ретельного контролю за
ефективним використанням майна і землі, системою обліку і звітності,
дотриманням нормативних і законодавчих актів тощо. Роль і місце економічного контролю, як однієї з основних функцій управління, неухильно
зростає.
Для оцінки діяльності як окремого підприємства, так і галузі в
цілому, необхідно систематично і своєчасно отримувати великий обсяг
інформації, що формується в обліковій системі. Важливим завданням
обліку і звітності є надання даних для контролю господарських процесів і
прийняття рішень. Суб’єкти господарювання, що узагальнюють інформацію
про свою діяльність в системі обліку і звітності, формують певний масив
економічного інформаційного простору, якість якого впливає на відповідну якість управління ними. Контроль призначений попередити викривлення і спотворення інформаційного забезпечення управління, сприяти
достовірності і повноті облікових і звітних даних. Контроль є одночасно і
складовою бухгалтерського обліку, однією з найважливіших його функцій,
і відокремленою галуззю економічної науки.
Специфіка технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві, реформування аграрного сектору та, як наслідок, різноманітність
й складність відносин власності в АПК зумовлюють потребу у врахуванні
їх при організації і здійсненні контролю. Власникам та керівництву
сільськогосподарських підприємств важливо володіти сучасними методами
ефективного управління і контролю фінансово-господарської діяльності
суб’єктів господарювання. Побудова системи економічного контролю
особливо актуальна в умовах децентралізації управління, звуження компетенції державних контролюючих органів, обмежених можливостей
щодо залучення зовнішнього аудиту, а потребу дослідження організації
і методики її функціонування викликає недосконалість відповідної нормативної і методичної бази.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми. Вивчення теоретичних засад і практичних
аспектів економічного контролю, норм і стандартів аудиту, пристосування
їх до застосування у практиці державного контролю і незалежного аудиту
вітчизняних підприємств може бути засобом наближення ревізійної і
аудиторської практики до проблем діяльності підприємств окремих галузей.
Теоретичним обґрунтуванням і питаннями застосування положень Міжнародних стандартів аудиту та загальноприйнятої методики господарського
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контролю займались Білуха М. Т., Бутинець Ф. Ф., Дорош Н. І., Дрозд І. К.,
Дудка К. П., Зубілевич С. Я., Жук В. М., Калюга Є. В., Кужельний М. В.,
Нападовська Л. В., Петрик О. А., Пилипенко І. І., Рудницький В. С., Усач Б. Ф.
та ін. Не зменшуючи ролі сучасних досліджень, здійснених для розвитку
і удосконалення економічного контролю, можна відмітити невизначеність
комплексності і змістовного наповнення економічного контролю, сучасних
вимог до його суб’єктів і об’єктів, недосконалість методик проведення
в АПК, недостатність організаційного і методичного забезпечення
контролю окремих технологічних циклів і операцій.
Необхідність вирішення окреслених питань, вплив їх на якість
обліку і звітності сільськогосподарських підприємств та ефективність
управління як окремими суб’єктами господарювання, так і галуззю в
цілому, обумовлюють потребу і актуальність досліджень в цьому напрямі.
Цілі статті. Метою цього дослідження є визначення проблем і
перспектив розвитку організаційного і методичного забезпечення як державного, так і внутрішньогосподарського, контролю та аудиту підприємств
аграрного комплексу України, які покликані забезпечити повноту і
достовірність їх звітності.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів. Реформування сільськогосподарських підприємств та урізноманітнення їх організаційно-правових форм на основі
приватної власності призвели як до позитивних, так і негативних наслідків.
Значна кількість суб’єктів господарювання АПК завдяки цьому одержали
реального власника та інвестиції. Певна частина були зруйновані, знаходяться на межі банкрутства і ліквідації. Одночасно була реформована і
система бухгалтерського обліку, кардинально змінились принципи і порядок
складання звітності.
Відповідно до цього змінились і вимоги до управління сільськогосподарським виробництвом та до економічного контролю. Обґрунтування теоретико-методичних положень і вдосконалення організації
економічного контролю діяльності підприємств АПК у середовищі конкуренції і інтеграції країни зумовлюють виокремлення різних напрямів
досліджень.
Зокрема, для теоретичного обґрунтування побудови системи економічного контролю в галузі необхідним вбачається розглянути історію
розвитку контролю, як науки. Досить цінними є напрацювання науковців
і практиків радянських часів, організаційно-методичне та нормативне
забезпечення ревізій, які доречно вивчити й використати для розробки
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сучасних методик та організаційних форм контролю з боку держави і
розвитку ефективного внутрішньогосподарського контролю.
Організаційні основи та методичні підходи системи відомчого
контролю в АПК потребують переоцінки реального стану та певних заходів
щодо його вдосконалення.
Високий рівень розвитку і нормативно-методичного забезпечення
фінансового та господарського контролю в країні є певною мірою гарантом
достовірності економічної інформації, що створюється в процесі діяльності підприємств й узагальнюється у фінансовій, статистичній, іншій
звітності. На основі такої інформації ґрунтуються загальноекономічні
показники стосовно діяльності галузей, розвитку національної економіки,
які використовуються в процесі формування урядом стратегічних програм
економічного розвитку, розробки законодавчих і нормативних актів.
Погоджуємось із Калюгою Є. В., яка відзначає, що реформування форми
власності та створення нового механізму господарювання призвели до
суттєвих змін в організації і методах здійснення контролю. «Чинне в
Україні законодавство вимагає контролю за дотриманням законності
господарських явищ і процесів, але комплексний підхід до вирішення
організаційних та процедурних основ здійснення господарського контролю
практично відсутній». [1, с. 20-21].
Сьогодні Міністерство аграрної політики загалом, і, зокрема, його
структурні підрозділи у областях і районах України, не володіють повною і
детальною інформацією про показники фінансової і господарської діяльності виробників сільськогосподарської продукції. Практично ліквідований
контроль за достовірністю фінансової і галузевої звітності сільськогосподарських підприємств недержавної форми власності внаслідок відсутності
законодавчих повноважень.
Водночас, підприємства АПК одержують дотації, субсидії, користуються пільговим кредитуванням і оподаткуванням згідно законодавства і
урядових програм розвитку галузі. Зростає потреба у систематичному і
кваліфікованому контролі за ефективністю використання бюджетних
коштів, відшкодувань сум відсотків за пільговими кредитами та сум
податку на додану вартість.
Практика свідчить, що державні контролюючі органи, зокрема,
підрозділи Державної Контрольно-ревізійної служби та Державної Податкової адміністрації України, не мають можливості забезпечити такий
контроль за цільовим та ефективним використанням наданих державою
пільг і коштів. Галузеві особливості бухгалтерського обліку в сільському
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господарстві потребують ґрунтовної обізнаності та відповідних практичних
навиків для кваліфікованої перевірки повноти і правильності відображення об’єктів обліку і господарських операцій.
Можна відмітити, що багато науковців і практиків звертають увагу
на такий стан інформаційного забезпечення управління галуззю, приділяють значну увагу дослідженням в сфері розвитку теорії і методології
економічного контролю з врахуванням сучасних тенденцій і проблем.
Але, саме в системі обліку і звітності в АПК потреба вдосконалення
відомчого контролю чи не найнеобхідніша.
Одночасно, не слід зменшувати роль і значення як державного
фінансового контролю, так і незалежного аудиту. Тільки якісний аудит,
що здійснюється висококваліфікованими фахівцями із суворим дотримання
технічних стандартів і етичних принципів здатен забезпечити високий
рівень довіри користувачів до інформації. Як зазначає Дорош Н. І., у
сучасних економічних умовах система державного фінансового контролю
в основному спрямована на дотримання переважно фіскальних показників
економічного розвитку. «Але, умови ринкової економіки потребують
інших соціально-економічних орієнтирів розвитку країни, а отже, і критеріїв контролю. Аудит відрізняється від інших форм контролю і мотиваційними чинниками, які спрямовані на захист інтересів власників, і
специфікою підходу до діяльності суб’єктів господарювання, який полягає
не тільки у комплексній перевірці діяльності підприємств з погляду законності й достовірності даних обліку здійснених господарських операцій,
а й оцінюванні фінансового стану та перспектив їх розвитку» [2, с. 13].
Загальні принципи і вимоги до проведення аудиту визначають
нормативні акти, що регулюють здійснення аудиту в Україні, та Міжнародні стандарти аудиту, застосовувані відповідно до рішення Аудиторської
палати України; стосуються вони в основному аудиту щодо підтвердження повноти і достовірності показників фінансової звітності. Встановлені
вимоги до аудиторських висновків про фінансову звітність акціонерних
товариств, емітентів цінних паперів – Державною комісією з цінних паперів
і фондового ринку України, фінансових установ – Державною комісією
з регулювання ринків фінансових послуг України, банківських установ
– Національним Банком України тощо. Отже, в певній мірі регламентовано порядок проведення і документування аудиторських перевірок,
що здійснюються у випадках, передбачених законодавством, як обов’язкові.
В науковій літературі мають місце критичні зауваження щодо сфери суб’єктів
обов’язкового аудиту, виключення з їх кола суб’єктів господарювання
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АПК. Так, Бондар В. П. підкреслює формальний характер і відсутність
контролю за реформуванням сільськогосподарських підприємств. «Вимоги
про обов’язкове підтвердження балансу підприємств на дату приватизації
діяли лише до липня 1996 року. Що ж стосується процесів реформування,
реорганізації, перетворення, то в нормативних документах не існує вимог
щодо аудиторського супроводження чи підтвердження фінансової звітності
за результатами даних процесів.» [3, с. 200]
Отже, вивчення і розкриття окремих аспектів проведення аудиту
на підприємствах різних галузей, зокрема, у сільському господарстві,
залишається вкрай актуальним.
Розглядаючи обов’язковий аудит підприємств аграрної сфери,
створених у пореформений період, з точки зору забезпечення інтересів
власників майнових і земельних паїв вважаємо, що ефект від результатів
його проведення має бути вагомим. Але, дослідження свідчать, що засновниками таких підприємств в основному є фізичні особи. Вони особисто
зацікавлені у здійсненні контролю за своїми коштами та не мають
можливості реалізувати його шляхом залучення незалежних аудиторів.
На наш погляд, проблему обов’язкового аудиту річної фінансової
звітності підприємств – сільгоспвиробників слід розглядати з точки зору
потреб її користувачів, а саме тих, кому потрібен висновок незалежного
аудитора. Практика доводить, що у сільськогосподарських підприємствах
акцент переноситься на внутрішнє використання облікової інформації.
Зарубіжні економісти Дефліз Ф. Л., Дженік В. М. та інші вважають
метою аудиту «задоволення потреб людей, які мають потребу в тому,
щоб та чи інша організація представила фінансовий звіт з аудиторським
висновком» [4, c. 27]. Слід зважати і на ризик, який мають користувачі
фінансових звітів. Адже аудит зменшує інформаційний ризик споживачів
фінансових звітів, тим самим підвищуючи достовірність фінансової
інформації. Водночас, за висловом цих авторів «аудит не єдиний спосіб
скорочення інформаційного ризику» [4, c. 26]. Аренс Е. А. і Лоббек Дж. К.
вказують, що багато кредиторів, переважно банківські установи, вимагають
щорічного аудиту для компаній, які одержали позику у сумі, що перевищує
певний рівень, якщо аудит для них і не є обов’язковим [5, с. 19].
Таким чином впровадження обов’язкового аудиту фінансової
звітності підприємств аграрної сфери має позитивні та негативні сторони.
Необхідно також зважати на те, що в зв’язку із прийняттям Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», який
застосовується при складанні фінансової звітності підприємствами-вироб-
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никами сільськогосподарської продукції, виникла значна кількість питань
щодо кваліфікованого застосування вимог стандарту. Нестача кваліфікованих
облікових кадрів у аграрному бізнесі суттєво впливає на ризик достовірності показників фінансової звітності і викликає потребу допомоги аудиторів.
Важливість достовірності звітності сільськогосподарських підприємств
не викликає сумнівів, оскільки галузь має стратегічне значення для України.
Враховуючи наведене вище, слід вважати, що в сучасних економічних умовах діяльності підприємств аграрного сектору України встановити
у законодавчому порядку обов’язкове проведення аудиторської перевірки
з метою підтвердження повноти і достовірності показників фінансової
звітності для сільськогосподарських підприємств, зокрема колективної
форми власності, було б доцільно, але нереально для практичного виконання.
Вивчення праць з аудиту вітчизняних та закордонних науковців,
нормативних документів свідчить, що відсутні достатні рекомендації щодо
методики аудиту підприємств окремих галузей економіки. Запровадження
в Україні Міжнародних стандартів аудиту Аудиторською палатою України
дозволило вирішити частину проблем, пов’язаних з недосконалістю
методичного забезпечення аудиторської діяльності.
В сучасних умовах все більшого поширення набувають різні види
аудиту, зокрема, ініціативний аудит, який спрямований не тільки на
підтвердження повноти і достовірності показників фінансової інформації, а
й на вирішення завдань, поставлених замовником. Основними причинами
залучення аудиторів власниками і керівництвом суб’єктів господарювання
є бажання отримати інформацію про реальний стан справ стосовно фінансово-бухгалтерської документації та оподаткування підприємства, намір
оптимізувати облікову політику, облік і оподаткування, отримати кваліфіковані відповіді щодо правомірності та ефективності господарських
операцій. Відповідно, кожна така окрема аудиторська перевірка вимагає
нестандартного підходу до процесу планування, застосування контрольних
процедур, підготовки підсумкових документів.
За Міжнародними стандартами аудиту вимоги щодо контролю за
якістю наданих аудиторських послуг поширюються в певній мірі і на випадки
ініціативного аудиту. Тобто, проведення будь-якої аудиторської перевірки
повинно супроводжуватись документуванням процесу планування, застосування контрольних процедур та узагальнення результатів. Різноманітність
завдань, що ставляться власниками-замовниками перед аудитом, зумовлюють необхідність аудитору (аудиторській фірмі) індивідуально підходити

451

до розробки робочих документів для документування процедур окремої
перевірки.
Значним внеском у вітчизняну теорію і практику аудиту стала
розробка форм аудиторських робочих документів колективом авторів
під керівництвом академіка Пилипенка І. І. у навчальному посібнику «Аудит.
Методика документування» [6]. Окремі форми робочої документації
розроблено та представлено у працях Петрик О.А.
Ґрунтовні напрацювання і практичний досвід втілено Кулаковською Л. П. і Пічею Ю. В. у навчальному посібнику «Організація і методика
аудиту», де більшість розділів, присвячених організації і методиці аудиту
окремих господарських операцій та фінансової звітності проілюстровано
зразками робочих документів [7]. В цьому напрямі працюють й інші
науковці.
Вважаємо за потрібне і необхідне продовжити роботу в цьому
напрямку, особливо стосовно галузевого аудиту. Актуальною є розробка
зразків форм робочої документації для планування і проведення аудиту
сільськогосподарських підприємств з врахуванням специфіки галузі,
застосовуваних форм первинних документів, регістрів обліку тощо. «Аудитору мають бути чітко поставлені цілі та завдання, надано загальне професійно-нормативне керівництво (МСА, внутрішньофірмові інструкції,
положення, методики), а також набір інструментів (методів, способів і
прийомів проведення перевірки), а в кожній конкретній ситуації він сам
на певному етапі аудиту (з урахуванням специфіки підприємства-клієнта,
власного досвіду, строків перевірки та інших чинників) обирає ті чи інші
аудиторські процедури» [8, с. 63].
У сільському господарстві України функціонують підприємства
як різних організаційно-правових форм, так і різноманітні за розмірами.
Зокрема, це і великі багатогалузеві, і спеціалізовані, і фермерські господарства.
Переважна більшість сільськогосподарських підприємств – це
приватні підприємства, господарські товариства, виробничі кооперативи.
Все ж таки, слід зазначити, що зовнішній аудит залишається у значній
мірі недоступним для підприємств аграрного сектору економіки. Серед
усіх видів економічного контролю також внутрішньогосподарський контроль займає важливе місце. Ефективна система внутрішнього контролю
не тільки сприяє діяльності і розвитку підприємства, але і знижує необхідність у витратах на зовнішній аудит.
Методику проведення ревізії і аудиту окремих підрозділів, ділянок,
елементів фінансової звітності сільськогосподарських підприємств роз-
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глядали Білик М. Д., Дерій В. А., Жук В. М., Шатковська Л. С. та інші.
Отже, подальший детальний розгляд та розробка рекомендацій, методичних прийомів та форм робочих документів як для здійснення аудиту,
так і для впорядкування роботи підрозділів відомчого і внутрішнього
контролю у підприємствах аграрного бізнесу різних галузевих напрямів
й організаційно-правових форм залишаються досить актуальною.
Для розробки рекомендацій слід враховувати досвід і методи як
аудиту, так і ревізії. В них повинні бути враховані конкретні умови діяльності підприємств, їх специфіка та структура (розгалуженість), вимоги
чинного законодавства. В рекомендаціях повинні бути визначені основні
завдання по кожному виду перевірки, способи їх здійснення, процедури
перевірки, цілі, засоби і техніка виконання.
Доцільно також звернути увагу на порядок проведення інвентаризацій у господарстві та участь у них членів ревізійної комісії. Відповідно до статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» «для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити
інвентаризацію активів і зобов’язань...» [9].
Кожний об’єкт контролю потребує індивідуального підходу щодо
використання певних методичних прийомів. Можна використовувати
методику перевірки (враховуючи процедури перевірки певної ділянки
обліку), що включає:
1) перелік нормативних документів, що регламентують облік на
даній ділянці;
2) опис альтернативних облікових рішень, право вибору яких надано
суб’єкту господарювання Законом України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність», національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і відображених у обліковій політиці підприємства;
3) первинні документи, що складаються при здійсненні певних
господарських операцій;
4) регістри синтетичного і аналітичного обліку, в яких знаходять
відображення певні господарські операції;
5) класифікація можливих порушень;
6) перелік питань для оцінки стану бухгалтерського обліку і контролю на обліковій ділянці;
7) методи перевірки;
8) опис контрольних процедур;
9) попередні висновки;
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10) узагальнення і пропозиції.
При проведенні перевірки повноти і правомірності відображення
в обліку і звітності сільськогосподарського підприємства господарських
операцій, активів, зобов’язань, складових власного капіталу, фінансових
результатів, аудиторами можуть застосовуватись різноманітні методичні
прийоми, притаманні і аудиту, і ревізії, як формам економічного контролю.
Дослідження накопиченого досвіду вчених і практиків в області
контролю, власні дослідження специфіки діяльності сільськогосподарських
підприємств дають підставу для розробки окремих методик контролю
при здійсненні ревізій і аудиту різних напрямів.
Висновки. На основі проведеного дослідження можна стверджувати, що в сільському господарстві внутрішні і зовнішні чинники, що
впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства, досить
специфічні, отже, вимагають врахування при побудові методики ревізій,
аудиту та системи внутрішнього контролю: це і загальноекономічні, і
індивідуальні, пов’язані з особливостями (спеціалізацією господарства)
діяльності, фінансові, нормативно-правові.
Для перспективи розвитку сільськогосподарського підприємства,
важливо, по-перше, розробити раціональну систему контролю, і, подруге, створити управлінську та інформаційну систему, визначити у ній
місце і роль аудиту й внутрішнього контролю. Створення такої системи
контролю знижує ризик недостовірності інформації для керівництва і
власників, адже якість інформації здійснює значний вплив на господарську
діяльність підприємства.
Актуальною є розробка і методичне забезпечення різних форм
організації економічного контролю, регламентацію його для різних рівнів і
суб’єктів:
- на рівні Міністерства агропромислової політики України – створення відповідних ревізійних управлінь і підрозділів для контролю за
належною реалізацією програм державної підтримки сільгоспвиробників;
- на рівні державних контролюючих органів – організації спеціалізованих секторів і підрозділів, обізнаних із специфікою відображення
в обліку біологічних активів, калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції, застосування податкових пільг тощо;
- на рівні суб’єктів господарювання – регламентація створення і
діяльності підрозділів внутрішньогосподарського контролю з врахуванням
вимог і інформаційних потреб власників і керівників, організаційно-технологічної структури підприємств..
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Такі заходи та продовження подальших досліджень, спрямованих
на вдосконалення контролю і методики аудиту, сприятиме посиленню
відповідальності власників і керівників підприємств – виробників сільськогосподарської продукції не тільки за законним і раціональним використанням бюджетних коштів, але, на нашу думку, і за збереженням майна
власників майнових та земельних паїв, своєчасну і достойну оплату
праці в галузі, сприятимуть підвищенню якості і достовірності облікових
і звітних даних загалом. Вивчення і вдосконалення потребують різні напрями
економічного контролю з врахуванням сучасних умов господарювання,
вимог інвесторів і користувачів звітності, норм діючого законодавства,
змін у нормативному забезпеченні галузевого обліку (впровадження П(С)БО
30 «Біологічні активи»), появи нових об’єктів обліку і контролю (об’єктів
інтелектуальної власності, біологічних активів тощо), розвитку управлінського обліку, використання новітніх технологій.
Слід зазначити, що перебудова системи галузевого контролю в
АПК потребуватиме відповідного забезпечення. Це стосується і підготовки
кваліфікованих кадрів, внесення змін до законодавчих і нормативних актів,
розробки методичних рекомендацій для здійснення ревізій, технічного
забезпечення.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Зміни у системі
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оподаткування сільського господарства, що стосувались запровадження
спеціального режиму оподаткування, зокрема податку на додану вартість,
сприяли виокремленню специфічних особливостей невластивих раніше
податковому контролю. Особливо характерно це стало простежуватись із
набранням чинності постанов Кабінету Міністрів України «Про Порядок
нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати
дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі» від 12 травня
1999 р. № 805 (з урахуванням внесених змін) (далі ПКМУ №805) [1] та
«Про порядок акумуляції та використання коштів, які нараховуються
сільськогосподарськими товаровиробниками – платниками податку на
додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного
виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини» від 26 лютого 1999 р. № 271 (далі ПКМУ № 271) [2]. Адже відповідно до зазначених постанов, контроль за витрачанням коштів, передбачених на цільові потреби, здійснюють управління агропромислового
розвитку разом з відповідними органами державної податкової служби і
фінансовими органами.
Отже, з позиції функцій, властивих вказаним органам, для державної податкової служби (основним завданням якої є контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплатою податків і
зборів (обов’язкових платежів), які віднесені до її компетенції) [3] передбачено додаткову функцію, яка стосується контролю за витрачанням
бюджетних коштів, а не їхнього надходження до бюджету.
Зазначене вище вказує на недосконалість у розподілі функцій між
контролюючими органами різних відомств, що є причиною їх дублювання, яка, у свою чергу, призводить до додаткових перевірок, їх неефективності, а відтак і ставить сільгоспвиробників – платників податків у
незручне становище. У цілому усе це й викликає проблему наукового
характеру та потребує її додаткового дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми. Пошуки причин несплати податків та
шляхів удосконалення податкового контролю завжди було предметом
досліджень у працях зарубіжних та вітчизняних економістів. Так один
із найвідоміших економістів Вільям Петті (1623-1687 р. р.) у своїй праці
«Трактат про податки та збори» (1662 р.), аналізуючи причини невчас-
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ного надходження коштів до скарбниці, застерігав, що саме вони й примушують правителя приймати суворіші заходи щодо свого народу [4, с. 13].
Дещо пізніше відомий фізіократ Франсуа Кене (1694-1774 р. р.),
продовжуючи дослідження у даному напрямку, однією із причин збільшення витрат на збір податків вважав саму організацію податкового
контролю, що приводила до зловживань, від яких, як він писав, король
не одержує великих доходів [5, с. 234]. У даному підході чітко простежується думка вченого щодо недопущення негативного впливу на податкоплатників та зменшення ролі відкупної системи, властивої для
того періоду.
Проте найбільш обґрунтованим, на нашу думку, даний підхід виявився у праці засновника класичної політичної економії Адама Сміта
(1723-1790 р. р.), який найкраще відображає розроблений ним четвертий податковий принцип: «Кожен податок має бути так задуманий і
розроблений, аби він брав і утримував із кишень народу якомога менше
понад те, що він приносить державній скарбниці» [6, с. 506]. Обґрунтування його змісту дозволяють вченому виокремити у ньому чотири
основних положення три з яких безпосередньо стосуються організації
податкового контролю, зокрема, встановлення оптимальної кількості
податкових інспекторів, застосування покарань відповідно до величини
порушень і періодичності проведення перевірок платників податків.
Слід зазначити, що, незважаючи на тривалий період після проголошення даних положень, вони не втратили своєї актуальності і стали
основою для продовження досліджень у даному напрямку. Зауважимо,
що питання податкового контролю є предметом наукових пошуків і у
працях сучасних вітчизняних науковців: В. Завгороднього, Г. Ісаншиної,
М. Кучерявенко, В. Онищенко, К. Хмільовської, Ю. Ярмоленко та ін.
Відтак, віддаючи належне зазначеним авторам, які порушують важливі
теоретичні та практичні питання функціонування податкового контролю, необхідно відзначити відносно незначну кількість наукових праць,
що стосуються його специфічності в умовах спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, який передбачено для сільгоспвиробників.
Ціле статті. Виходячи із наведеного вище, у науковій статі поставлено завдання проаналізувати механізм реалізації податкового контролю в умовах спеціального режиму оподаткування податком на додану
вартість сільгоспвиробників, виявити основні недоліки та запропонувати напрямки його удосконалення.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На будь-якому етапі податкових
відносин сільгоспвиробників з державою особливе значення має податковий контроль, який здійснюється державною податковою службою
відповідно до функцій, законодавчо встановлених для кожної її ланки
(низової, середньої та вищої). Безумовно, що у своїй практичній діяльності аграрії найбільший прояв контролю відчувають з боку державних
податкових інспекцій. Останні, відповідно до функціональних обов’язків своїх працівників, забезпечують контроль через механізм проведення
різних видів перевірок, які прийнято класифікувати за трьома основними ознаками [7, с. 299]: 1) за місцем проведення (виїзні та кабінетні); 2)
за способом організації (планові, позапланові, оперативні, рівночасні та
зустрічні); 3) за обсягом запланованих питань (попередні, інформативні,
комплексні, повторні та тематичні).
Виходячи із призначення кожної класифікаційної ознаки податкових перевірок, можна стверджувати, що всі вони, без винятку, мають
пряме відношення до сільськогосподарських товаровиробників – платників податків. Тобто, на практиці кожний сільгоспвиробник, за будьяких умов, піддається одному або декільком видам перевірок. У першу
чергу це стосується кабінетної, під якою розуміють перевірку, яка проводиться за місцем перебування податкового органу на основі податкових декларацій, розрахунків і документів, наданих платником в якості
підстави для розрахунку й сплати податків, а також інших наявних документів про діяльність платників податків.
Отож зі змісту наведеного визначення очевидно, що така перевірка передбачає її проведення у всіх сільгоспвиробників – платників
податків, які подали до державних податкових інспекцій відповідні декларації та розрахунки, за якими, власне, відбувається нарахування платежів в особових рахунках. Отже, як видно із вищезазначеного, податковий контроль здійснюється уже не лише на підставі наданих для перевірки документів, але й на етапі їх подання та контролю за сплатою
податків.
Зовсім інші особливості має виїзна перевірка, якою перевіряється
фінансово-господарська діяльність суб’єкта підприємницької діяльності
за його місцезнаходженням чи місцем розташування об’єкта власності
щодо якого вона проводиться.
Зауважимо, що якщо у першому випадку перевірка може здійснюватись без участі відповідальних осіб за ведення бухгалтерського
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обліку у сільськогосподарських підприємствах, то у другому – здійснити її без їх присутності, уже неможливо. З цих причин даний вид перевірки не завжди однозначно сприймається податкоплатниками. Особливо
коли їх розглядати з точки зору організації. І якщо планові чітко регламентовані та можуть проводитись не частіше одного разу на календарний рік, то інші види перевірок, зокрема позапланові, оперативні, рівночасні та зустрічні мають ширший діапазон свого застосування у роботі
податкової служби. Хоча як зазначено у статті 11 Закону України «Про
державну податкову службу в Україні» від 4 грудня 1990 р. № 509-XII (з
відповідними змінами) (далі Закон № 509-XII) [8] позапланові перевірки
можуть проводитись за наявності обставин (у даний час визначено 9
таких випадків), передбачених вказаним законом.
Отже, з позиції платника податків в Україні зроблено важливий
крок для зменшення його утиску, на чому у свій час наголошував ще
класик політичної економії.
Однак, незважаючи на різне призначення всіх видів податкових
перевірок, термінів їх проведення, віднесення їх до певних класифікаційних груп, спільним у них є те, що вони передбачають здійснення
контролю за правильністю розрахунків з бюджетом (за податками та
зборами, запровадженими на території нашої держави), відповідно до
функцій державних податкових інспекцій. Причому, ні одна з них не
передбачає здійснювати податкову перевірку за цільовим використанням коштів бюджету (оскільки це й не передбачено функціями державних податкових інспекцій, наведених у статті 10 Закону № 509-XII), як
це встановлено у вищезазначених урядових документах стосовно
витрачання ПДВ сільгоспвиробниками.
Зауважимо, що наведене вище стосується саме бюджетних коштів,
оскільки даний податок, як і всі інші, мав би спочатку сплачуватись до
бюджету, а вже потім у вигляді дотацій чи субсидій надходити на дотаційні
рахунки аграріїв. Можна припустити, що лише з метою вчасного надходження фінансових ресурсів у господарства в нашій державі й було
придумане таке собі «українське ноу-хау», яке, і це потрібно визнати,
виявилось досить успішним, оскільки сприяє фінансовому забезпеченню
сільгоспвиробників.
Узагальнюючи вищенаведене, констатуємо, що здійснення податкових перевірок в умовах спеціального режиму оподаткування ПДВ,
який застосовується у сільському господарстві, не зовсім узгоджується
із чинним законодавством, зокрема із Законом № 509-XII, яким чітко
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визначено функції державних податкових інспекцій. По суті, це означає,
що під час проведення державними податковими інспекціями податкових перевірок, які стосуються правильності нарахування та сплати податків, дотримання податкового законодавства тощо вони повинні витрачати час і на контроль за цільовим використанням сільгоспвиробниками податку на додану вартість.
Виходячи із результатів проведеного аналізу, вважаємо, що така
невизначеність або змушування даного контролюючого органу до виконання не властивих йому функцій не сприяє ефективності податкового
контролю в інших галузях, як легальної, так і тіньової економіки. Та й
самі перевірки щодо цільового витрачання ПДВ в умовах спеціального
податкового режиму, як показує наш аналіз, є недостатньо ефективними. Варто зазначити, що у розрахунку на одного сільгоспвиробника Хмельницької області, за даними якої проводився наш аналіз, податковою
службою дораховується разом із фінансовими штрафами у середньому
за рік лише 1,2 тис. грн., або 0,1% від загальної суми коштів, донарахованих податковими перевірками з питання дотримання вимог ПКМУ
№805 і ПКМУ №271.
Результативність проведених перевірок і донарахованих сум ПДВ
й штрафних санкцій у розрахунку на одного сільськогосподарського товаровиробника – платника податку на додану вартість наочно підтверджують дані наведені на рис. 1.
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Рис. 1. Донараховані суми ПДВ за порушення ПКМУ № 271 і ПКМУ
№ 805 всього та у розрахунку на одного сільгоспвиробника на обліку
Відносно незначними є суми ПДВ й штрафних санкцій у співвідношенні їх із коштами, які зараховуються на окремі рахунки сільгоспвиробників, як це передбачено ПКМУ № 805 і № 271. Хоча у 2007 р.
порівняно із 2003 р. частка донарахувань дещо збільшилась і складає
2,4% (табл. 1).
Таблиця 1
Результати перевірок використання ПДВ сільгоспвиробниками
Хмельницької області в умовах спеціального податкового режиму
у 2003-2007 р. р. (тис. грн.)
Показники

2003

2004

Роки
2005

2006

У
2007 середньому
за рік

Донараховано ПДВ із
штрафними санкціями за
порушення ПКМУ №271 і 851,3 1644,6 997,6 1336,0 1317,0
ПКМУ №805, всього, у
тому числі:
– за 1 перевіркою
2,177 3,231 2,660 6,243 8,664
у % за 1 перевіркою
0,3
0,2
0,3
0,5
0,7
– на 1 сільгоспвиробника
0,707 1,415 0,961 1,432 1,589
на обліку
у % на 1
0,08 0,09
0,1
0,1
0,1
сільгоспвиробника
у % від нарахованого ПДВ
2,0
5,3
2,1
4,6
2,4
на окремі рахунки

1229,3

4,595
0,4
1,190
0,1
3,0

Примітка. Розрахунки автора.
Звертає на себе увагу те, що якщо навіть розрахувати даний показник на кількість проведених перевірок, то ця сума хоч і збільшиться, але
не суттєво і у середньому за рік вона складатиме лише 4,6 тис. грн., або
0,4% (рис. 2).
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Рис. 2. Донараховані суми ПДВ за порушення ПКМУ № 271 і ПКМУ
№ 805 всього та у розрахунку на одну перевірку
Висновки. Безумовно, такі незначні донарахування ПДВ за нецільове його використання сільгоспвиробниками, з одного боку, свідчать
про зростання їхньої податкової культури та зацікавленість в існуванні
спеціального режиму оподаткування у майбутньому (хоча в умовах
членства у СОТ зробити це буде не просто), а з іншого – вказують на
недоцільність проведення таких перевірок податковими інспекціями, яким
не властива функція контролю за цільовим використанням коштів бюджету. Вважаємо, що, оскільки такими функціями наділені фінансові органи,
зокрема управління фінансів при районних державних адміністраціях, а
також відділення органів Державного казначейства України, то й вони
мають безпосередньо здійснювати фінансовий контроль за використанням ПДВ у сільськогосподарських підприємствах на цілі, передбачені
ПКМУ № 805 і ПКМУ № 271. Такий перерозподіл функцій, а точніше приведення їх у відповідність до чинного законодавства, дозволить податковим інспекціям зосередити увагу на більш перспективних напрямках,
зокрема виявлення тіньових доходів, донарахування прихованих податків та обов’язкових платежів, що сприятиме не лише розширенню податкової бази, але й підвищенню рівня ефективності податкового контролю
та податкових перевірок у державному податковому менеджменті.
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ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
In the article there are the considered questions of analysis of money streams of enterprise,
and also quality and balanced of money streams as factor of solvency of enterprise. The special
attention is spared to the features of study of money streams from different types of activity of
enterprise.
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У статті розглянуті питання аналізу грошових потоків підприємства, а також
якості і збалансованості грошових потоків як фактора платоспроможності підприємства.
Особливу увагу приділено особливостям вивчення грошових потоків від різних видів
діяльності підприємства.
Ключові слова:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Важливою характеристикою платоспроможності сучасного підприємства є його можливість
генерувати грошові кошти. Нерідко прибуткове підприємство може виявитися неплатоспроможним, тобто мати дефіцит грошових коштів, і
навпаки, збиткове підприємство може мати значні суму коштів. Це
наслідок незбалансованості надходжень і відтоків грошових коштів за
часом виникнення і величині. Тому виникає необхідність комплексного
підходу до аналізу грошових потоків підприємства та розрахунку оптимального грошового потоку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми формування грошових потоків, методики аналізу,
обліку грошових коштів з різним ступенем теоретичного та практичного
висвітлення розглянута в багатьох іноземних та вітчизняних виданнях
останнього часу: Ф. Бутинця, С. Голова, В. Єфіменка, М. Кужельного,
В. Завгороднього, Н. Грабової, Л. Лахтіонової, Г. Савицької, М. Пушкара,
С. Росса, В. Ковальова, Е. Нікбохта, Є. Стоянової, В. Бернса, А. Поддєрьогіна
та ін.
Цілі статті. Зважаючи на вищесказане, метою даної статті є
дослідження особливостей методики аналізу грошових потоків на підприємстві та вивчення способів їх оптимізації.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів. Будь-який бізнес, як відомо, починається
з наявності певної суми грошей, що перетворюється в ресурси для виробництва. Потім із виробничої форми оборотний капітал перетворюється
в товарну, а на стадії реалізації – в грошову. Рух оборотного капіталу
пов’язаний з такими основними господарськими операціями:
- закупівлі, в результаті яких збільшуються запаси сировини,
матеріалів, суми кредиторської заборгованості;
- виробництво, яке веде до зростання дебіторської заборгованості
та кількості грошей у касі та на поточному рахунку.
Усі ці операції багато разів повторюються, постійно супроводжуючись грошовими надходженнями і грошовими виплатами. Однією
з умов фінансового розвитку підприємства є надходження грошових
коштів. Проте надмірна кількість грошей на підприємстві свідчить про
те, що реально підприємство ризикує зазнати збитків, пов’язаних з
інфляцією та знеціненням грошей, а також із втраченою можливістю
вигідного розміщення їх.
Якість управління фінансами можна оцінити на основі аналізу
співвідношення грошових потоків від різних видів діяльності. Аналіз руху
грошових коштів за видами діяльності здійснюються за даними форми
3 «Звіт про рух грошових коштів», яка розроблена на основі П(с)БО 4
«Звіт про рух грошових коштів». У цьому звіті міститься інформація про
грошові потоки підприємства за звітний період. Рух коштів відображається у звіті за трьома видами діяльності: операційною, інвестиційною
та фінансовою.
Аналіз руху коштів у розрізі окремих видів діяльності підприємства
дає можливість оцінити, з яких джерел надійшли ці кошти, які напрями
їх використання, чи вистачає власних оборотних коштів підприємства
для інвестиційної діяльності. Аналізуючи рух коштів за видами діяльності,
можна додатково визначити, чи може підприємство розраховуватись за
своїми поточними зобов’язаннями, чи вистачить одержаного прибутку
для обслуговування поточної діяльності підприємства.
Згідно з П(с)БО 4 інформація про рух коштів у результаті операційної діяльності можна одержати із застосуванням прямого або непрямого
методів.
Застосовуючи прямий метод для визначення суми чистого надходження (чистої витрати) коштів у результаті операційної діяльності, у

466

звіті послідовно наводять всі основні статті надходжень та витрат, різниця
яких показує збільшення або зменшення коштів.
Непрямий метод передбачає визначення суми чистого надходження (чистої витрати) в результаті операційної діяльності через послідовне коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, наведеного у звіті про фінансові результати. Коригування
здійснюється з метою коригування впливу:
- змін у складі запасів, операційної, дебіторської та кредиторської
заборгованості;
- не грошових операцій;
- доходів і витрат, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою
діяльністю.
Отже, інформація про рух коштів унаслідок операційної діяльності
можна отримати за даними облікових регістрів або послідовним коригуванням статистичного звіту про фінансові результати.
Мета аналізу грошових потоків полягає в оцінці здатності підприємства отримувати грошові кошти визначеного розміру і в установлені
строки, необхідні для здійснення запланованих витрат.
Аналіз руху коштів передбачає насамперед розрахунок сум надходжень та витрат у розрізі окремих видів діяльності, визначення загального
залишку коштів на підприємстві за звітний період, порівняння даних
звітного періоду з попереднім, вивчення причин зменшення надходжень і
збільшення витрат.
Особливістю аналізу руху коштів полягає у визначенні суми коштів,
одержаних у результаті операційної діяльності підприємства. Для цього
необхідно визначити прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування. Після цього провадиться його послідовне коригування на:
- амортизацію необоротних активів (амортизаційні відрахування
щодо матеріальних і нематеріальних необоротних активів, які нараховано
протягом звітного періоду). Оскільки нарахування амортизації основних
засобів і нематеріальних активів зменшує прибуток підприємства, але
не призводить до витрати його коштів, то сума амортизації додається до
прибутку;
- збільшення (зменшення) забезпечень, тобто на зміни в складі
забезпечень наступних витрат і платежів, які не пов’язані з інвестиційною
та фінансовою діяльністю;
- прибуток від нереалізованих курсових різниць, тобто на прибуток
від курсових різниць, що виникає внаслідок перерахунку статей балансу
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в іноземній валюті. В цій статті враховуються курсові різниці, пов’язані
з перерахунком статей дебіторської та кредиторської заборгованості в
іноземній валюті, з інвестиційною та фінансовою діяльність, а також із
перерахунком залишку коштів у іноземній валюті. Оскільки зміна валютних курсів не пов’язана з рухом коштів, урахування таких курсових
різниць дає змогу уникнення завищення або заниження коштів у процесі
операційної діяльності підприємства внаслідок переоцінки не операційної
дебіторської або кредиторської заборгованості в іноземній валюті;
- збиток (прибуток) від не операційної діяльності, тобто на збитки і
прибутки від володіння (дивіденди, відсотки) фінансовими інвестиціями
та від їх реалізації – продажу основних засобів нематеріальних активів
та інших довгострокових активів;
- витрати на сплату відсотків, нарахованих протягом звітного
періоду. Так, у звіті про рух грошових коштів передбачено окрему статтю
«Сплачені відсотки», що відображає витрату коштів на сплату відсотків
за фінансовими зобов’язаннями. Нараховані відсотки, які зменшують
прибуток, але можуть не зберігатись із сумою реально сплачених відсотків,
слід додати до операційного прибутку.
Після розрахунку руху коштів за перерахованими статтями розраховується перший показник руху коштів у результаті операційної діяльності: прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих
оборотних активах. При цьому необхідно врахувати зміни в оборотних
активах підприємства. З цією метою слід проаналізувати розділ ІІ балансу
«Оборотні активи».
Відраховуються з прибутку від операційної діяльності також витрати
майбутніх періодів. У графі «надходження» відображається зменшення,
а в графі «видаток» – збільшення у складі витрат майбутніх періодів. Далі
аналізують зміни у складі поточних операційних зобов’язання. В графі
«надходження» відображається зменшення, а в графі «видаток» – збільшення.
Для аналізу потрібна інформація про збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів.
Розрахувавши і проаналізувавши суми за всіма перерахованими
статтями, ми отримаємо загальну суму коштів від операційної діяльності.
При аналізі визначається чистий рух коштів від надзвичайних
подій. З цією метою від загальної суми коштів від операційної діяльності
вираховуються відсотки, сплачені за користування позичковим капіталом,
платежі за фінансовою орендою та податок на прибуток, тобто кошти
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для сплати податку на прибуток за умови, що їх конкретно не ототожнюють із фінансовою або інвестиційною діяльністю.
Для визначення чистого руху грошових коштів від операційної
діяльності необхідно від чистого руху коштів від надзвичайних подій
відняти рух коштів від надзвичайних подій (надходження і витрати
тільки грошових коштів, які пов’язані з надзвичайними подіями в процесі
операційної діяльності).
Наступним етапом аналізу є визначення і аналіз руху коштів від
інвестиційної діяльності.
До інвестиційної діяльності не відносять покупку фінансових
інвестицій, які вважають частиною грошових коштів на їх еквівалентів.
Наприклад, внесення на депозит грошей на строк до трьох місяців.
Аналізуючи розділ ІІ звіту про рух грошових коштів, використовують прямий метод. В цьому розділі відображають лише ті інвестиційні
операції, за якими було проведено розрахунки коштами. Рух коштів у
результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін
у статтях балансу «Необоротні активи» та «Поточні фінансові інвестиції».
Для аналізу необхідно визначити чистий рух коштів від надзвичайних подій (різницю між сумами грошових надходжень та витрат за
статтями характеристика яких подана вище).
Від визначеного показника віднімаємо рух коштів від надзвичайних
подій (надходження або витрати коштів, пов’язаних з надзвичайними
подіями в процесі інвестиційної діяльності), це нам покаже чистий рух
коштів від інвестиційної діяльності.
Наступним етапом аналізу звіту про рух коштів є визначення
руху коштів у результаті фінансової діяльності, тобто аналіз розділу ІІІ звіту.
Цей розділ також аналізується за допомогою прямого методу –
тут відображають лише ті фінансові операції, розрахунки за якими було
проведено грошовими коштами. Для цього потрібно аналізувати зміни
у статтях розділу «Власний капітал» балансу та інших статтях балансу,
пов’язаних із фінансовою діяльністю (розділ ІІ «Забезпечення наступних
витрат і платежів», розділ ІІІ «Довгострокові зобов’язання», розділ IV
«Поточні зобов’язання»).
Для аналізу необхідно визначити чистий рух коштів від надзвичайних подій (різницю між сумами грошових надходжень та витрат за
статтями характеристика яких подана вище).
Отже, після розрахунку руху грошових коштів у розрізі трьох видів
діяльності тепер слід визначити їх загальний потік (рис. 1).
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Грошові кошти від
операційної
діяльності

Грошові кошти від
інвестиційної
діяльності

Грошові кошти від
фінансової
діяльності

Рух грошових коштів
за звітний період

Рис. 1. Розрахунок руху грошових коштів за звітний період
На заключному етапі аналізу визначається залишок коштів на
кінець року ( рис. 2).
Залишок
коштів на
кінець року

Залишок
коштів на
початок
року

Кошти
за
звітний
період

Вплив
валютних курсів
на залишок
коштів

Рис. 2. Розрахунок залишку коштів на кінець року
Отже, особливістю методики проведення аналізу руху грошових
коштів є його дослідження за видами діяльності: операційною, інвестиційною та фінансовою з використанням прямого та непрямого методів,
що використовуються при аналізі.
За результатами проведеного аналізу здійснюють оптимізацію
грошових потоків шляхом вибору найкращих форм їх організації та
руху на підприємстві, з дослідженням зовнішніх і внутрішніх факторів,
з метою досягнення їхньої збалансованості, синхронізації і зростання
чистого грошового потоку.
При аналізі в першу чергу необхідно домогтися збалансованості
обсягів додатного і від’ємного потоків коштів. Ефективне управління
вхідними та вихідними грошовими потоками підвищує фінансову стійкість
підприємства за такими основними напрямками:
- високий рівень платоспроможності сприяє зниженню ціни капіталу
підприємства;
- ритмічність надходження грошей дозволяє оптимізувати створення
виробничих запасів по обсягу і за ціною ресурсів;
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- знижується залежність підприємства від позичкового капіталу
при забезпеченні росту потреби в оборотному в інвестиційному капіталі;
- прискорення оборотності обігового капіталу при скороченні фінансового циклу є істотним резервом фінансування і росту суми генерованого
у часі прибутку;
- короткострокове інвестування тимчасово вільних засобів дає
додатковий прибуток;
- синхронізації надходжень і платежів по обсягу і в часі знижує
підприємства в поточному і страховому запасі коштів на поточних рахунках, що збільшує інвестиційні ресурси підприємства.
При цьому варто взяти до уваги, що на фінансові результати роботи
підприємства негативно впливає як негативний, так і надлишковий грошовий потік.
Дефіцитний грошовий потік виникає в разі перевищення за період
витрати коштів над їх надходженням, що може бути як одиничний
випадок, так і впродовж відносно тривалого часу, і тоді підприємство
повинно активізувати заходи антикризового менеджменту. Дефіцитний
грошовий потік знижує платоспроможність підприємства і, як наслідок:
збільшуються витрати на позиковий капітал, у тому числі збільшується
вартість залучення товарних кредитів; прострочена заборгованість по
фінансових кредитах знижує прибуток нарахованою пенею; збільшення
термінів реалізації інвестиційних проектів знижує ефективність інвестування.
У короткостроковому періоді фінансова діяльність знижує дефіцитність грошового потоку, тобто недостатність припливу грошей, методами
прискорення залучення коштів і уповільнення їх витрат .
Прискорення припливу коштів у короткостроковому періоді досягається такими заходами:
- стимулювання ціновими знижками покупок за готівку без надання
товарного кредиту (звичайно і оплатою в термін до 10 днів);
- використання в розрахунках часткової або повної передоплати
за продукцію, що користується високим попитом на ринку;
- внесення змін у планування дебіторської заборгованості у бік
створення термінів надання товарного кредиту покупцям;
- удосконалення процедури повернення боргів для прискорення
інкасації простроченої дебіторської заборгованості;
- використання обліку векселів, факторингу, форфейтингу як ефективних форм рефінансування дебіторської заборгованості .
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Уповільнення виплат коштів у короткостроковому періоді досягається
такими засобами:
- наближення терміну платежу до максимально можливого;
- збільшення термінів отриманого товарного кредиту;
- використання оперативного лізингу (оренди) замість придбання
основних фондів;
- реструктуризація боргу шляхом перекладання короткострокових зобов’язань у довгострокові.
Стратегія стабільного положення підприємства на ринку не припускає дефіцитності грошового потоку в довгостроковому періоді. Тому
поряд з використанням механізму балансування грошових потоків у
короткостроковому періоді паралельно застосовуються інструменти підтримання збалансованості грошового потоку в довгостроковому періоді
заходами росту надходжень грошових ресурсів .
Ріст обсягу позитивного грошового потоку в довгостроковому періоді
досягається за рахунок збільшення обсягу продажу розширенням діяльності
за рахунок росту обсягу власного капіталу (вкладення інвесторів, нова
емісія акцій); залучення довгострокових фінансових кредитів; продаж
або здавання в оренду частини майна, що не використовується.
Зниження обсягу негативного грошового потоку в довгостроковому
періоді може бути досягнуто за рахунок скорочення інвестиційних програм,
що перетинаються за термінами виконання; контроль за об’ємом і
складом реальних інвестиційних програм; відмовлення від фінансового
інвестування; зниження витрат на адміністрування діяльності підприємства.
При аналізі розробляються заходи щодо збільшення суми чистого
грошового потоку. До них можна віднести: посилення претензійної роботи
з метою повного і вчасного стягнення штрафних санкцій та дебіторської
заборгованості; зменшення суми постійних витрат підприємства; зниження
рівня змінних витрат; проведення ефективної податкової політики; застосування методу прискореної амортизації; продаж окремих видів основних
засобів, нематеріальних активів і запасів, що не використовуються.
Надлишковий грошовий потік, який характеризує перевищення
припливу коштів над витратами, створює умови для інвестиційного розвитку підприємства реальними проектами та фінансовими вкладеннями.
Проте він стає неефективним, якщо вільні грошові кошти не інвестуються і
том у підлягають інфляційним втратам і крім того втрачається потенційний
дохід від невикористання частини грошових активів у сфері короткострокового фінансового інвестування.
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Способи оптимізації надлишкового грошового потоку пов’язані
здебільшого з активізацією інвестиційної діяльності підприємства, яка
спрямована на дострокове погашення довгострокових кредитів банку,
збільшення обсягу реальних інвестицій та на збільшення обсягу фінансових
інвестицій.
У системі оптимізації грошових потоків підприємства важливе місце
належить їх збалансованості в часі методами вирівнювання і синхронізації.
Вирівнювання грошових потоків спрямоване на згладжування різниці у
їхніх обсягах по окремих інтервалах розглянутого періоду часу. Цей
метод оптимізації дозволяє значною мірою усунути сезонні і циклічні
розходження у формуванні грошових потоків (як позитивних, так і негативних) і одночасно стабілізувати середні залишки коштів, що підвищує
рівень абсолютної ліквідності. Результати оптимізації грошових потоків
у часі оцінюються за допомогою розрахунку середньоквадратичного
відхилення від цільового значення грошового потоку або коефіцієнта
варіації, значення яких у процесі оптимізації повинно знижуватись .
Синхронізація грошових потоків заснована на коваріації позитивних і негативних потоків і розрахунку коефіцієнта кореляції, який при
задовільній роботі по синхронізації руху коштів повинен наближатися
до 1. Синхронізація припливу та відтоку коштів полягає у варіантних розрахунках для кожного періоду планової суми отриманих коштів (ПГП),
планових платежів (НГП), порівняння їх з середнім значенням за цей
період та врахування ризику відхилення від цього середнього значення.
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де Ê ÊÃÏ – коефіцієнт кореляції грошових потоків за і-тий період;

Ð³ – прогнозна вірогідність відхилення грошових потоків від їх
середнього значення у і-тому періоді;
Ï ÃÏ ³ – варіанти позитивного грошового потоку в і-тому періоді,
грн.;
СПГП – середнє значення позитивного грошового потоку за період,
грн.;
Í ÃÏ ³ – варіанти негативного грошового потоку в і-тому періоді,
грн.;
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СНГП – середнє значення негативного грошового потоку за період,
грн.;
 Ï ÃÏ ,  Í ÃÏ – середньоквадратичне (стандартне) відхилення сум позитивного та негативного грошових потоків.
Протягом досліджуваного періоду робота по синхронізації руху
коштів була незадовільною, оскільки значення коефіцієнта кореляції не
прямує до 1. Тобто підприємству не вдалось стабілізувати середні залишки
коштів, що може призвести до зниження рівня абсолютної ліквідності.
Заключним етапом оптимізації є забезпечення умов максимізації
чистого грошового потоку підприємства, зростання якого забезпечує
підвищення рівня самофінансування підприємства, знижує залежність
від зовнішніх джерел фінансування (рис. 3).
Управління грошовим потоком
Балансування обсягів
притоку та відтоку коштів
Регулювання
надлишкового
грошового потоку

У короткостроковому періоді:
- прискорення
надходжень;
- уповільнення
виплат

Регулювання
дефіцитного
грошового
потоку

У довгостроковому
періоді:
- ріст позитивного
грошового потоку;
- зниження негативного
грошового потоку

Балансування
грошових потоків у часі
Вирівнювання
обсягів грошових
потоків по планових
періодах
Синхронізація
у часі припливу
та виплати коштів

Максимізація чистого грошового потоку
Рис. 3. Регулювання грошового потоку підприємства
Максимізація чистого грошового потоку підприємства у довгостроковому періоді досягається підвищенням темпів економічного розвитку
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підприємства на принципах самофінансування та комплексом заходів,
які збільшують приплив коштів та зменшують витрати. До таких заходів
відносяться:
- запровадження ефективної асортиментної політики, яка збільшує
дохід від реалізації і одночасно сприяє включенню у виробничу програму
найбільш рентабельних видів продукції;
- зниження повної собівартості одиниці продукції;
- розробка ефективної податкової політики для зниження рівня
податкового навантаження на прибуток;
- запровадження ефективної цінової політики при вдосконаленні
комплексу маркетингу;
- розробка ефективної амортизаційної політики з диференційованим
використанням методів амортизації;
- оптимізація складу основних засобів;
- вдосконалення внутрішнього фінансового контролю для попередження неефективного витрачання коштів .
Результати оптимізації грошових потоків мають відображатися у
фінансовому плані підприємства на рік з розбивкою по кварталах і місяцях.
Для оперативного керування додатними і від’ємними грошовими
потоками доцільно складати платіжний календар (план платежів точної
дати), в якому, з одного боку, відображають графік надходження коштів
від усіх видів діяльності протягом прогнозного періоду (5, 10, 15, 30 днів), а
з іншого – графік майбутніх платежів (податків, заробітної плати, формування запасів, погашення кредитів і процентів за ними і т. ін.). Платіжний
календар дає можливість фінансовим службам підприємства здійснювати
оперативний контроль за надходженням і витратою коштів, вчасно фіксувати зміну фінансової ситуації і вчасно вжити коригувальних заходів
для синхронізації додатного і від’ємного грошових потоків і забезпечення
стабільної платоспроможності підприємства.
Висновки. Виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що
найбільш повний аналіз якості та збалансованості грошових потоків підприємства можливий при використанні звіту про рух грошових коштів,
складеного прямим методом, оскільки він дозволяє відстежити всі
надходження і виплати коштів за період, що досліджується. Аналітична
цінність непрямого методу полягає в тому, що він дає можливість більш
наочно виявити фактори, що вплинули на зміну залишку грошових коштів.
При аналізі в першу чергу необхідно домогтися збалансованості
обсягів додатного і від’ємного потоків коштів. Ефективне управління
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вхідними та вихідними грошовими потоками підвищує фінансову стійкість
підприємства. Для підтримки платоспроможності підприємства велике
значення має збалансованість позитивних і негативних грошових потоків
по сумі і часу виникнення. Дослідження можливості забезпечення цієї
збалансованості і є особливістю аналізу грошових потоків.
1. Економіка. Фінанси. Право. – К.: АФ «Аналітик». – Вип.6. – 2006. – 56с.
2. Збагацька Л. О. Фінансові аспекти ринкової адаптації промислових підприємств //
Фінанси України. – 2006. – № 1. – С. 47-54.
3. Костенко Т. Д., Підгора Є. О.,Рижиков В. С., Панков В. А., Герасимов А. А., Ровенська
В. В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч. посібн. –
2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400с.
4. Савицкая Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібн. – 2-ге вид.,
випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662с. (Вища освіта ХХІ століття).
5. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навч. посібн. – К.: Центр
учбової літератури, 2007. – 320с.
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МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ
СОБІВАРТОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Розглянуто питання методики обліку витрат і калькулювання собівартості в сільському господарстві, визначено перелік методів обліку витрат для калькулювання собівартості
сільськогосподарської продукції та прийняття управлінських рішень.
Ключові слова:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Центральне місце
в управлінському обліку виробничих підприємств посідає саме облік
витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), який
дозволяє порівнювати витрати та доходи, вибирати оптимальну цінову і
збутову політику та управляти фінансовими результатами. Різноманіття
сучасних методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
дозволяє застосовувати в практиці обліку сільськогосподарських підприємств такі методи, які відповідають інформаційним запитам менеджменту і дозволяють приймати ефективні управлінські рішення щодо
удосконалення як технології виробничих процесів, так і їх самих.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Аналіз літературних джерел з питань методики обліку витрат
і калькулювання собівартості продукції в сільському господарстві свідчить
про те, що вивченням даної проблеми займалося значне коло науковців,
а саме: Ф. Ф. Бутинець, Г. І. Гринман, В. Г. Линник, Ю. Я. Литвин, А. П. Михалкевич, М. З. Пизенгольц, В. К. Радостовець, П. Т. Саблук, І. Б. Садовська,
Л. К. Сук та ін.
Однак, проаналізувавши ряд літературних джерел, можемо зробити
висновок, що методика обліку витрат і калькулювання собівартості на
сільськогосподарських підприємствах потребує дослідження як теорії,
так і практики.
Цілі статті. Метою написання статті є визначення оптимальних
методів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції (робіт,
послуг) в сільському господарстві для ефективного їх застосування на
практиці.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основою методів обліку витрат,
вибір яких переважно залежить від їх об’єкта, є класифікація витрат. Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»
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(далі – П(С)БО), об’єктом обліку витрат є продукція, роботи, послуги або
вид діяльності підприємства, що потребують визначення пов’язаних з їх
виробництвом витрат.
Під методом обліку витрат розуміють: сукупність прийомів організації документування і облікового відображення виробничих витрат,
які дозволяють визначити фактичну собівартість продукції та подають необхідну інформацію для контролю над процесом формування собівартості
продукції [3]; сукупність способів аналітичного обліку витрат на виробництво за калькуляційними об’єктами і прийомами розрахунку собівартості калькуляційних одиниць [4, с. 110]; дослідження витрат виробництва
і реалізації продукції і контролем витрат, визначенням собівартості виробів і робіт [6, с. 30]; сукупність способів і прийомів, за допомогою яких
в бухгалтерському обліку відображають витрати і процес формування
собівартості продукції [16, с. 10]; визначення складу та розмірів витрат
по окремій продукції, видах, групах виробів, переділах, замовленнях,
роботах, послугах [9].
Крім методів обліку витрат існують і методи калькулювання, що
являють собою сукупність способів і прийомів, необхідних для розрахунку
собівартості конкретного виду продукції калькулювання [8, с. 48];
сукупність прийомів розподілу витрат за калькуляційними статтями та
віднесення їх до об’єкта калькулювання [4, с. 197].
В цілому облік витрат підпорядковується цілям калькулювання.
В практиці України існувало декілька методів обліку витрат і калькулювання фактичної собівартості продукції, регламентованих ще Типовим
положенням із планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (р., п.) у промисловості № 473. Однак після прийняття Національних
П(С)БО і зокрема П(С)БО 16 «Витрати» підприємствам пропонується
здійснювати калькулювання за іншою методикою, відмінністю якої є порядок віднесення до собівартості непрямих витрат (змінних і постійних).
Для обліку витрат і калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції, яка має свої особливості, на практиці застосовуються
такі методи обліку витрат і визначення собівартості продукції, як: позамовний, попередільний і нормативний.
Разом з тим, використовуються й методи калькулювання, а саме:
метод прямого віднесення витрат на об’єкти обліку (простий метод обліку
витрат), при якому витрати списуються прямо на об’єкти обліку, а потім на
підставі облікових даних обчислюється собівартість продукції; коефіцієнтний, пропорційний; виключення побічної продукції та комбінований.
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За даними анкетного опитування, проведеного на сільськогосподарських підприємствах Волинської області, можемо зробити висновок,
що переважна більшість сільськогосподарських підприємств Волинської
області (47,6%) застосовують простий метод, 9,5% – нормативний і 3,1%
– попередільний. При цьому 55,5% підприємств застосовують метод обліку
повних витрат та визначають повну собівартість лише для внутрішніх
потреб.
Для даної галузі, де порівняно стабільний процес виробництва,
найбільш доцільним є нормативний метод обліку і планування витрат.
Ще в 1968 р. прихильниками розрахунку нормативної собівартості
в сільському господарстві були такі науковці, як Ю. Я. Литвин [10],
В. К. Радостовець та ін. [8, 11, 13]. Так, на думку В. К. Радостовця, «при
тривалому калькуляційному періоді особливо важливо знати вже в ході
виробництва відхилення від норм, їх причини та винуватців. Застосування нормативного методу дозволяє економічній службі підприємства
одержувати точні відомості про зміни на виробництві і разом з керівником та відповідальними спеціалістами вживати необхідних заходів
щодо їх усунення» [13, с. 17].
Ідею впровадження нормативного обліку у практику вітчизняних
підприємств підтримують такі вчені, як А. Ф. Аксененко, І. А. Басманов,
А. П. Рудановський, П. С. Безруких, О. С. Бородкін, С. Ф. Голов, А. М. Кузьмінский, Л. В. Нападовська, О. Ф. Палій, М. С. Пушкар, Я. В. Соколов,
М. Г. Чумаченко та інші.
На думку В. Є. Ластовецького, нормативний облік, крім інших
причин, не знайшов визнання і практичного застосування в нашій країні
через відсутність науково обґрунтованого складу витрат, а відповідно –
і їх класифікації [7, с. 79].
Так, І. А. Басманов вважає, що з появою нормативного методу обліку
здійснився своєрідний переворот в обліку виробничих витрат, який перетворив цей облік із засобу «фіксації подій» в засіб «оперативного управління економікою виробництва» [2, с. 60].
Я. В. Соколов підкреслює, що «…нормативний облік потрібен тільки
в тому випадку, коли господарський механізм, а не інформаційна система,
буде містити вузли, здатні усунути відхилення, що виникають. Але якщо
ці відхилення зняти неможливо, сама ідея нормативного обліку втрачає
зміст, а він перетворюється у дорогу іграшку, яка всім заважає» [14, с.
504].
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Е. К. Гільде пропонує можливість управління по відхиленнях як
основну перевагу нормативного методу, який дозволяє активно впливати
на виробничо-господарську діяльність підприємства [5, с. 4].
Лише нормативний метод обліку дозволяє організувати оперативний контроль за витратами виробництва. Він посилює роль бухгалтерського обліку в боротьбі за подальше підвищення ефективності роботи
підприємств.
Нормативний метод обліку витрат є одним із найкращих, оскільки
найбільш повно відповідає вимогам управлінського обліку з погдяду
оперативності та контролю за витратами, але він може виправдати себе
лише при відповідній нормативній і методологічній базі по організації
внутрішньогосподарського обліку на практиці. Його перевагами є достовірність визначення собівартості, організація оперативного та поточного
аналізу, контролю і планування витрат. Однак, запровадження його в
практику вітчизняних підприємств вимагає наявності на підприємстві
кваліфікованих кадрів та супроводжується труднощами, які пов’язані з
розрахунком норм витрат відповідно до конкретних умов виробництва
на підприємстві та переглядом і зміною їх у разі появи нових видів
ресурсів, зміни технології виробництва тощо.
Деякі автори (І. А. Басманов [4], В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко [15])
пропонують класифікувати існуючі методи обліку витрат на нормативні та ненормативні, при цьому нормативний метод є самостійним, а ненормативні включають позамовний, попередільний і повирібний методи
[12, с. 155].
У зарубіжній теорії і практиці обліку на початку XX століття (США
і Західній Європі) був поширений один із сучасних методів управлінського обліку «стандарт-кост» (метод калькуляції собівартості по нормативам витрат, метод повних витрат). Саме «стандарт-кост» вперше у світовій
практиці управління дозволив поєднати функції обліку, планування і контролю витрат в єдине ціле. Його батьком був Ф. Тейлор, який обгрунтував
метод, а засновником – інженер-шляховик Гарінгтон Емерсон, котрий розкрив можливості принципово нового підходу до обліку, згідно з якими він
повинен бути спрямований на майбутнє: «Облік має свою ціль перемоги
над часом. Він, повертаючи нас до минулого, дозволяє зазирати в майбутнє»,– мрія Г. Емерсона [14, с. 409-412].
Г. Емерсон стверджував, «...що чим більше відхилень, тим необхідніший метод, а Ч. Гаррісон трансформував ідею методу у два правила:
всі витрати повинні бути співставлені зі стандартними; відхилення фак-
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тичних витрат від нормативних повинно аналізуватися за причинами їх
виникнення” [14, с. 412].
Метод обліку витрат «Стандарт-кост» і став аналогом вітчизняного нормативного методу обліку, зародження і розробка якого розпочалася
ще в 30-х роках XX століття в СРСР. Так, проф. Ю. Я. Литвин вважає, що
принципової різниці між термінами «стандарт-костинг» і «нормативний
облік» немає. Більше того, нормативний облік історично є продовженням
і розвитком ідей, закладених у системі «стандарт-костинг» [9, с. 11-13].
Порівняльний аналіз методів стандарт-кост і нормативного свідчить
про те, що суттєвою різницею між ними є те, що в першому витрати, які
перевищують встановлені норми, відносять до результатів діяльності
підприємства і не включаються до виробничих витрат, тоді як при другому виявлені відхилення документуються і відносяться до собівартості
продукції.
Метод обліку «стандарт-кост» не регламентується законодавчими
актами, не має єдиної методики ведення облікової документації та встановлення стандартів, що пов’язано з відсутністю регламентації з боку
держави. Крім того, за такого методу не ведеться облік зміни норм, їх
причин і винуватців, а тому на практиці використовують різноманітні
норми в межах підприємства, за рахунок чого виникає неоднозначність
у відображенні нормативних витрат.
Проте, з результатів дослідження практики сільськогосподарських
підприємств Волинської області можемо стверджувати, що не всі сільськогосподарські підприємства використовують нормативний метод, застосовуються лише окремі його складові і то не на всі види продукції. Це
залежить, в першу чергу, від впливу природно-кліматичних умов на
процеси виробництва, які призводять до зміни в технології виробництва
та встановленні, зміні і дотриманні норм матеріальних та трудових витрат, що потребує кваліфікованих спеціалістів та належних комп’ютерних
технологій.
Можливість та характеристика застосування вітчизняних та зарубіжних методів обліку витрат і калькулювання собівартості в сільському
господарстві подано в табл. 1.
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Таблиця 1
Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
в сільському господарстві
Методи обліку і Застосування
Зміст
Сфера
калькулювання
в обліку
застосування
1
2
3
4
Позамовний
Фінансовий, Об’єктом є окреме виробниче замовлення з Ремонтна
управлінський відкриттям аналітичного рахунку. Облік
майстерня,
облік
прямих витрат ведуть за окремими замов- пилорама, млин
леннями на основі первинних документів;
накладні витрати розподіляють між замовленнями відповідно до обраної методики.
Всі витрати до закінчення замовлення вважаються незавершеним виробництвом. Звітна калькуляція може не збігатися за часом з
періодичною бухгал-терською звітністю
Нормативний Фінансовий, По кожному виду продукції складається
Усі види
Стандарт-кост управлінський нормативна калькуляція, що є основою для виробництва
облік
визначення фактичної собівартості продукції. Облік витрат ведеться по нормах і відхиленнях від норм. До собівартості продукції
включаються змінні і постійні витрати. При
виявленні відхилень визнаються їх причини
та винуватці.
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Переваги

Недоліки

5
Формування
витрат окремо
по кожному
замовленню

6
Відсутність
оперативного
контролю витрат

Можливість
розрахунку
попередньої
собівартості та
проведення
аналізу витрат

Трудомісткий

Простий
(прямий)

Фінансовий
облік

Загальні виробничі витрати підприємства за Рослинництво,
певний звітний період ділять на обсяг
тваринництво,
виготовленої за цей період продукції
промислові та
допоміжні
виробництва

Зручний у
застосуванні

Відсутність
оперативного
контролю рівня
витрат, узагальнення
собівартості різних
видів продукції

Продовж. табл. 1
1
Попроцесний

2
3
4
Фінансовий, Об’єктом обліку є продукт (група продук- Усі види
управлінський тів) технологічного процесу. Прямі витрати виробництв
облік
відображаються як по видах продукції, так і
по окремих етапах процесів виробництва, для
чого відкриваються субрахунки до рахунку
23 «Виробництво» для кожного процесу
Директ-костинг Управлінський Собівартість складається лише з змінних
Рослинництво,
облік
витрат, постійні витрати відносяться до
тваринництво,
витрат періоду
промислові та
допоміжні
виробництва
За центрами
Управлінський Витрати формуються за кожним центром Тваринництво,
відповідальності облік
відповідальності. При цьому об’єктом
промислові та
обліку є центр відповідальності і продукція, допоміжні
яка в ньому виробляється
виробництва

JIT калькулю- Фінансовий, Сировина і матеріали, необхідні для вироб- Рослинництво,
вання, «саме в управлінський ництва, відразу поступають у виробництво, тваринництво,
строк», кальку- облік
при цьому скорочуються витрати на пере- промислові
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5
6
Враховує вклад Значний обсяг
кожного вироб- облікових записів
ничого процесу
у формування
собі вартості
готової продукції
Розрахунок пря- Не може
мої величини со- застосовуватися при
бівартості, роз- складанні фінансової
ширені аналітич- звітності
ні можливості
Визначення впли- Значні обсяги
ву результату
облікових робіт,
(вкладу) кожно- багатоступінчастість
го центру відпо- розподілу непрямих
відальності на витрат
загальний результат підприємства
Скорочення об- Відсутній облік витрат
лікових записів на придбання запасів
та наявність пос- і оцінка їх собіварто-

лювання від
зворотнього

міщення і зберігання запасів

виробництва

тійних договір- сті; незначна кільних відносин з кість статей калькупостачальниками ляції, обмеженість
інформації для управління

Продовж. табл. 1
1
2
3
4
Таргет-костинг Управлінський Собівартість продукції визначається на осно- Рослинництво,
облік
ві попередньо визначеної ціни реалізації та тваринництво
прибутку
Калькулювання Фінансовий, Крім фактичних виробничих витрат відобраза стадіями
управлінський жаються витрати управління та витрати на
життєвого циклу облік
збут протягом всього терміну життя (виробництва) продукції: виробництво, зберігання,
реаліза-ція (зародження, зростання, зрілість,
спадання). Дозволяє розраховувати повну
собівартість
Калькулювання Управлінськи Облік витрат та калькулювання собівартості
за останньою
й облік
здійснюється не за етапами процесу виробоперацією
ництва продукції, а на основі рахунку «Готова продукція». Калькуляція містить дві статті – «Прямі виробничі витрати» та «Непрямі
витрати»
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Рослинництво,
тваринництво,
промислові та
допоміжні
виробництва

5
Наперед можна
знати фінансовий
результат від
реалізації тієї чи
іншої продукції
Розрахунок повної собівартості,
вибір оптимальної цінової політики

6
Відсутній облік витрат
і формування фактичної собівартості об’єкта калькулювання

Рослинництво,
тваринництво,
промислові та
допоміжні
виробництва

Скорочення облі- Недостатньо інфоркових записів
мації для управлін-ня,
складність у проведенні контролю наявності та руху цінностей

Трудомісткий при
розрахунку норм

При калькулюванні сільськогосподарської продукції доцільно було
б використовувати саме нормативний метод обліку витрат, в основі якого
лежить нормативна собівартість, що найбільш точно враховує зміни, які
відбуваються у процесі виробництва і дає можливість проводити оперативний аналіз та приймати стратегічні управлінські рішення. Як відзначає
А. Апчорч «калькулювання за фактичними витратами носить «посмертний»
характер, і чим довший період, за який вони складаються, тим нижча їх
пізнавальна цінність» [1, с. 937].
Складати нормативну собівартість слід щомісяця (кварталу, року)
на підставі розроблених і затверджених норм сировини і матеріалів, витрат
праці та нормативів механізованих робіт. В Україні розробляються середньогалузеві нормативи витрат на виробництво основних видів сільськогосподарської продукції.
На самих же підприємствах для продукції рослинництва такі норми
слід розробляти в технологічних картах по вирощуванню кожного виду
продукції, а для встановлення складу кормів у тваринництві необхідно
використовувати певні раціони з відгодівлі тварин (на сільськогосподарських підприємствах Волинської області такі документи складаються дуже
рідко: одиниці підприємств). Так, лише у 31% досліджуваних підприємств
розробляються норми витрат матеріалів на продукцію рослинництва та
у 19% – на продукцію тваринництва. Ефективному застосуванню цього
процесу сприяє комп’ютеризація обліку, зокрема використання електронного середовища Excel.
Нормативні витрати варто визначати як на одиницю продукції (р.,
п.), так і на весь обсяг виробництва. На підставі нормативної калькуляції
виписуються документи на видачу сировини і матеріалів, за допомогою
яких можна уникнути перевитрачання матеріалів і тим самим зниження
витрат.
Нормативні витрати в сільському господарстві – це витрати за конкретних природно-кліматичних і організаційно-технологічних умов виробництва та нормативної продуктивності землі і тварин, різних видів ресурсів, діючих норм виробітку і витрат праці.
Понаднормативні витрати необхідно відображати у призначених
на те документах, що дозволить в оперативному порядку приймати рішення
щодо встановлення їх причини та винуватців і вжити заходів для ліквідації і уникнення їх в майбутньому.
Крім того, сільськогосподарські виробники на основі розрахунку
нормативної собівартості кожного виду продукції можуть проаналізувати
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та порівняти її з ціною, що існує на ринку. Так, як уже зазначалось вище,
основою для визначення нормативних витрат на виробництво конкретного виду сільськогосподарської продукції є технологічні карти, на підставі яких за статтями витрат, згідно з передбаченими технологією роботами відповідно до грунтово-кліматичних умов, застосовуваних на підприємстві норм виробітку, витрат праці, матеріальних і інших ресурсів та їх
вартості, розраховують загальну суму витрат виробництва у натуральному та грошовому виразі з розрахунку на 1 га площі посіву культур,
голову тварин та одиницю відповідної продукції.
Так, в рослинництві характерні такі етапи виробничого процесу
як обробіток грунту, посів, догляд за посівами і збір урожаю. У тваринництві залежно від видів тварин технологія вирощування біологічних активів і сільськогосподарської продукції не збігається в часі. Наприклад,
для вирощування великої рогатої худоби можна виділити такі періоди
виробництва – народження, відлучка, випоювання, сортування залежно
від цілей подальшого утримання. Це потребує чіткого розмежування
витрат за кожною відповідною стадією виробництва, які обумовлені
біологічними законами росту рослин і тварин.
Тому, на нашу думку, для достовірного та періодичного обліку,
аналізу і контролю витрат у процесі виробництва в практиці сільськогосподарських підприємств доцільно використовувати попередільний
метод обліку, який є видом попроцесного методу, при якому витрати
формуються за кожним переділом (етапом) на основі первинної документації та нагромаджуються послідовно в міру завершеності виробничого процесу (настання останнього етапу).
Разом з тим, виробничий процес в сільському господарстві характеризується різною тривалістю операційних циклів протягом року та відмінною від інших галузей економіки технологією виробництва продукції рослинництва і тваринництва.
Що стосується потреб керівництва, то інформації нормативного
та попередільного методів для прийняття управлінських рішень недостатньо, тому для внутрішньої звітності підприємствам пропонуємо використовувати метод обліку витрат і калькулювання собівартості «директкостинг», використання якого дозволить виявляти найбільш рентабельні
види продукції та приймати відповідні рішення щодо їх виробництва.
З метою планування, обліку і контролю діяльності структурних
підрозділів на сільськогосподарських підприємствах доцільно використовувати метод обліку за центрами відповідальності (сегментами). Засто-
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сування даного методу в практиці управлінського обліку дозволить підвищити точність калькуляційних розрахунків, застосовувати різноманітні
методи розподілу непрямих витрат по структурних підрозділах і видах
продукції та проводити аналіз і контроль результатів діяльності окремих
центрів відповідальності.
Крім вищезгаданих методів обліку витрат в практиці сільськогосподарських підприємств залежно від поставлених завдань управлінського
обліку, можна використовувати і такі методи, як:
- таргет-костинг – для встановлення доцільності виробництва того
чи іншого виду продукції при різній технології його вирощування. При
цьому реалізаційна ціна може визначатися як маркетинговою службою
підприємства, так і державою (наприклад, при встановленні державою
ціни на цукровий буряк (цукор) власнику підприємства слід прийняти
рішення щодо виробництва цукрового буряку при збільшенні мінеральних добрив, які збільшать урожайність, чи фактичні витрати понесені
на його вирощування принесуть бажаний прибуток, при цьому слід враховувати і вплив природно-кліматичних умов на урожайність продукції);
- бенчмаркінг – для порівняння показників і якісних параметрів у
межах підприємств, підрозділів (ферм, бригад);
- вартісний аналіз – для планування витрат та фінансово-господарської діяльності підприємства;
Можливість вибору різних методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на сільськогосподарських підприємствах подано
на рис. 1, на якому для ведення управлінського обліку передбачено створення відповідного відділу управлінського обліку та наведено основні
складові, що лежать в основі визначення собівартості продукції для різних
цілей управління і складання відповідної внутрішньої звітності та відображено послідовність розрахунку собівартості продукції.
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Відділ управлінського
обліку
Виділення центрів відповідальності та
встановлення їх взаємозв’язків з
управлінням підприємства

Призначення працівників, відповідальних
за складання, аналіз, планування і
контроль калькуляцій

Види продукції

Об’єкти та одиниці калькулювання
Статті калькуляції
Метод та база
розподілу
непрямих витрат

Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
Повної собівартості
(стандарт-костинг)

Нормативний
Позамовний

Вибір методу
обліку витрат

Цільової собівартості
(таргет-костинг)

Попроцесний
(попередільний)

За центрами
відповідальності

Простий

Виключення побічної продукції

Неповної собівартості
(директ-костинг)

Вибір методу
калькулювання
собівартості

Коефіцієнтний

Розробка та затвердження внутрішніх положень

Пропорційний
Комбінований

Складання внутрішньої звітності

Рис. 1. Можливість використання методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції при функціонуванні управлінського обліку
на сільськогосподарських підприємствах
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Висновки. Отже, проаналізувавши методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, що наведені в економічній літературі та
використовуються в зарубіжній і вітчизняній практиці, можна зробити
висновок, що управлінський облік повинен передбачати перелік методів
витрат, що можуть застосовувати сільськогосподарські підприємства для
обліку витрат при складанні фінансової та управлінської звітності.
Тому вибір методів обліку витрат повинен відповідати інтересам
прийняття рішення і може використовуватися незалежно від прийнятих
методів у фінансовому та податковому обліку, а можливість їх вибору залежить від цілей управління і рішень керівника та оцінюється їх ефективністю.
При визначенні собівартості і калькулюванні сільськогосподарської
продукції оптимальним є використання попередільного і нормативного
методів обліку витрат, в основі яких лежить формування витрат за кожним технологічним етапом (переділом) та нормативна собівартість продукції (робіт, послуг), які найбільш точно відображають витрати в процесі
виробництва. З метою планування, обліку і контролю діяльності окремих
структурних підрозділів – метод обліку за центрами відповідальності, що
дозволить здійснювати аналіз і контроль результатів їх роботи в системі
управлінського обліку. Для складання внутрішньої звітності – метод обліку
витрат «директ-костинг», який дає можливість проводити маржинальний
аналіз.
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Еколого-інноваційна діяльність є інструментом для забезпечення економічного
зростання та екологічного благополуччя держави. Активне впровадження екологічних
інновацій сприяє формуванню екологічно зорієнтованого напрямку розвитку економіки,
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Фостолович В. А.
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В УКРАИНЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Екологически-инновационная деятельность является инструментом для обеспечения экономического роста и экологического благополучия государства. Активное внедрение экологических инноваций способствует формированию экологически сориентированного направления развития экономики, которая предоставляет возможность нашему
государству быть воспринятой Европейским содружеством.
Ключевые слова: экологические инновации, сбалансированное развитие общества,
предприятие, конкурентоспособность, экономическое благополучие, экологическая безопасность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Одним із пріоритетних напрямків у політиці індустріально розвинених країн є запровадження інновацій, що є основою національної незалежності та їх економічного розвитку. Важливу частку загального ринку інновацій займає
його сегмент екологічних інновацій. За умов сучасних економічних реформ
та входження України до лав світової організації торгівлі виникла необхідність формування екологічно зорієнтованого розвитку економіки, що
передбачає активне впровадження екологічних інновацій. Екологічні
інновації є одним з основних методів адаптації підприємств, організацій
до сучасних вимог світового ринку.
Екологічні інтереси (загальнонаціональні, регіональні, локальні
та особисті) є основою при формуванні еколого-інноваційної діяльності
підприємств та держави в цілому. Для забезпечення ефективної екологоінноваційної діяльності важливим є узгодження інтересів усіх його суб'єктів, у першу чергу: виробників, споживачів, суспільства (загальнонаціональні інтереси). При впровадженні екологічних інновацій суспільна і
державна зацікавленість насамперед полягає у підвищенні екологічної
безпеки, піднесенні національної економіки, забезпеченні конкурентоспроможності країни, забезпеченні здоров'я нації, подоланні безробіття
та поповненні Державного бюджету України.
Споживачі від використання впроваджуваних екологічних інновацій очікують забезпечення здоров'я, економії ресурсів, низької купівельної ціни товару, забезпечення виконання кількох функцій одним
товаром, безпеки споживання (експлуатації), надійності експлуатації та
зниження витрат на ремонт і обслуговування, придатності до викорис-
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тання в конкретних умовах, зручності, простоти, комфортності експлуатації, сучасності, можливості отримання прибутків.
В свою чергу, виробники екологічних інновацій зацікавлені у зниженні екологічних зборів, платежів та штрафів, можливості розширення
існуючих і завоювання нових ринків збуту, забезпеченні здоров'я працівників, підвищенні прибутку, зниженні собівартості виробництва, забезпеченні безпеки виробництва та у підвищенні статусу підприємства.
Для забезпечення економічного зростання країни, важливим є своєчасно
та правильно відреагувати на ці потреби.
Тому, на сьогодні еколого-інноваційна діяльність є досить складним процесом, впровадження та підтримка якого забезпечить економічну
незалежність як окремо кожного підприємства так і держави в цілому.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковане вирішення
проблеми. Процес забезпечення економічного розвитку країни шляхом
еколого-інноваційної діяльності вивчають досить багато вчених та практиків. Серед них значний вклад у вивченні цього питання внесли: Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М., Дубас Р. Г., Колотило Д. М., Орлов Н. А.,
Яновська Є. С., Кузовенко В. А., Дяченко Н. М., Білявський Г. О.,
Фурдуй Р. С., Заверуха Н. М., Серебряков В. В. та ін.
Цілі статті. На сьогодні в Україні досить гостро поставлено проблему екологічної та економічної безпеки підприємств. Вирішити цю проблему можна за допомогою широкого використання еколого-інноваційної діяльності. Тому метою дослідження виступає розробка більш ефективних та досконалих методів вирішення еколого-економічних проблем
підприємств та держави в цілому у напрямку еколого-інноваційної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основою забезпечення економічної незалежності країни, переходу економіки до економічного зростання є перехід до еколого-інноваційного розвитку. У Посланні Президента України до Верховної Ради «Європейський вибір. Концептуальні
засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 20022011 роки» інноваційний спосіб розвитку проголошено серед стратегічних
пріоритетів держави [1]. На сьогодні Україна є учасницею багатьох
природоохоронних конвенцій глобального та регіонального характеру.
Міністерство екології та природних ресурсів України координує природоохоронне співробітництво у рамках довгострокових міжнародних
угод і договорів.
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На даний час інноваційна діяльність в Україні спрямована на задоволення екологічних потреб із виробництва та впровадження у використання засобів захисту довкілля від забруднення і заміни екологічно
несприятливих виробів, послуг на екологічно більш досконалі, маловідходні та безвідходні, економічно ефективні системи.
Для забезпечення інноваційної діяльності із державного бюджету
України виділяються кошти на фінансування таких проектів та програм.
За даними Державного комітету статистики України уряд поступово
збільшує видатки на охорону навколишнього природного середовища
(рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка видатків держбюджету України на охорону
навколишнього природного середовища, млн. грн. (2002-2006 р. р.)
Якщо у 2002 р. сума видатків держбюджету на охорону навколишнього природного середовища становила 661,6 млн. грн., то у 2006
р. ця величина збільшилась майже у 2,5 рази (1636,6 млн. грн.). Це є
свідченням зростання потреби та зацікавленості держави у питаннях
економічного розвитку у напрямку забезпечення екологічного благополуччя суспільства.
Важливим у формуванні екологічно-зорієнтованої економіки є
впровадження екологічних інновацій. Фінансування інноваційної діяльності проводиться з метою збереження наукової бази, кадрового потенціалу, відповідного рівня проведення наукових досліджень, розробки й
освоєння конкурентоспроможної продукції, випуск якої може забезпечити
збільшення експорту або зменшення імпорту аналогічної продукції. Крім
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коштів державного бюджету науковими і науково-технічними організаціями застосовується самофінансування та залучення різних зовнішніх
джерел фінансування. Важливою групою джерел фінансування є кошти
урядових і регіональних фондів та програм.
Підприємства, що орієнтуються на впровадження екологічних інновацій впливають на формуванням екологічного ринку шляхом задоволення потреб споживачів та стимулюванням цих потреб (за допомогою
реклами, стимулювання збуту, пропаганди тощо).
Підприємства в Україні впроваджують екологічні інновації у сфері:
виготовлення, установки й експлуатація природоохоронних засобів та
споруд; розробки та впровадження екологічно безпечних технологій;
виробництва екологічно чистих продуктів; переробки, транспортування
та ліквідації відходів; торгівлі екологічними технологіями, продуктами
й відходами; енергозбереження, збереження земельних ресурсів; водного,
повітряного контролю, екоаудиту і екоекспертизи; екотуризму, екологічної медицини та професійної безпеки; інформаційних технологій.
Згідно зі світовим досвідом, усі розвинені країни проводять активну
інноваційну політику, запроваджуючи на законодавчій основі форми державного регулювання та стимулювання науково-технічної діяльності.
Управління інноваційною діяльністю в Україні здійснюється на
таких рівнях: загальнодержавному, міжгалузевому і регіональному, галузевому та на рівнях підприємств і організацій. В останні роки в нашій
країні прослідковується високий рівень активності еколого-інноваційної
діяльності.
За даними державного комітету статистики України загальні обсяги
реалізованої інноваційної продукції в Україні за роками досліджень поступово зростають (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка обсягу реалізованої інноваційної продукції в Україні,
(2000-2006 р. р.), за даними Державного комітету статистики України
Якщо у 2000 р. в Україні було реалізовано інноваційної продукції
на суму 12148,3 млн. грн., при цьому принципово нової інноваційної продукції на суму 3813,6 млн. грн., то у 2006 р. всього реалізовано інноваційної продукції у 2,5 рази більше (30892,7 млн. грн.), та принципово
нової – у 4,8 рази більше (18194,9 млн. грн.).
Варто відмітити, що поступово за роками збільшуються обсяги
реалізації Україною інноваційної продукції на експорт. У 2000 р. на експорт було поставлено інноваційної продукції на суму 3023,6 млн. грн.
(24,9% від загального обсягу реалізованих інвестицій), тоді як у 2006 р.
– на суму 12797 млн. грн., що у 4,2 рази більше при порівнянні із даними
базового періоду.
Із загального обсягу інновацій запроваджених в Україні важливе
значення мають екологічні інновації. Екологічні інновації передбачають
впровадження маловідходних та розширення безвідходних технологій
із високим рівнем економічності та екологічної безпеки. Одним із показників, що дає оцінку еколого-інноваційній діяльності в Україні є загальний обсяг інноваційних витрат. Нами відмічено збільшення його величини
поряд із збільшенням розміру капітальних інвестицій та поточних витрат
на охорону навколишнього природного середовища. У 2003 р. загальний
обсяг інноваційних витрат у промисловості України становив 3059,8
млн. грн. У 2006 р. його розмір становив 6160,0 млн. грн., що більше у 2
рази при порівнянні із даними 2003 р. При цьому у 2006 р. 161 промис-
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лове підприємство впроваджувало інноваційні маловідходні, ресурсозберігаючі та безвідходні технології, тоді як у 2002 р. – 224 (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка загального обсягу інноваційних витрат у промисловості та кількості промислових підприємств, що впроваджували маловідходні, ресурсозберігаючі та безвідходні технології, (2003-2006 р. р.)
За умов переходу держави на інноваційний екологічно-орієнтований розвиток забезпечується: більш ефективне функціонування вітчизняних підприємств на ринку при різких змінах умов господарювання;
зменшення відставання від провідних в економічному відношенні країн
за рахунок подолання несумісності технологій, підвищення здатності
вітчизняної економіки до інвестицій та інновацій; розвиток пошуку нових
ідей, принципів, революційних перетворень у сфері захисту навколишнього середовища, які на сьогодні в Україні є досить застарілими.
За даними аналізу динаміки величини інноваційно-активних підприємств за видами економічної діяльності у промисловості України по
роках досліджень відмічено поступове зниження даного показника.
В цілому у промисловості, за даними Державного комітету статистики, діяло 1496 інноваційно-активних промислових підприємства,
що становило 15,1% до загальної кількості підприємств, тоді як у 2006 р.
їх кількість зменшилась до 1118 (11,2%), що на 378 підприємств менше
при порівнянні із даними 2003 р.
Проте, аналіз динаміки кількості інноваційно-активних підприємств
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за видами економічної діяльності у промисловості свідчить про збільшення цієї величини у певних галузях. Так, кількість інноваційно-активних промислових підприємств у динаміці по роках збільшується у таких
галузях як добувна промисловість і у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води (табл. 1).
Таблиця 1
Кількість інноваційно-активних промислових підприємств
за видами економічної діяльності
Кількість інноваційно-активних промислових
підприємств за видами економічної діяльності
Роки
Відсотків до загальної
всього
кількості підприємств
Промисловість всього
2003
1496
15,1
2004
1359
13,7
2005
1193
11,9
2006
1118
11,2
Добувна промисловість
2003
22
4,2
2004
34
6,3
2005
29
5,4
2006
26
4,8
Переробна промисловість
2003
1444
17,0
2004
1294
15,4
2005
1132
13,3
2006
1058
12,4
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
2003
30
3,2
2004
31
3,1
2005
32
3,2
2006
34
3,6
Відомо, що прогресивний розвиток економіки будь-якої країни
формується на основі впровадження інноваційних технологій та методів
ведення господарської діяльності.
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Міжнародна спільнота на сьогодні вбачає позитивні зрушення економіки у застосуванні екологічно зорієнтованих інноваційних технологічних прийомів. Вирішення питання екологічної безпеки на сьогодні є
однією з основних умов діяльності на світовому ринку, що забезпечує
їх економічне благополуччя на основі підвищення конкурентоспроможності представлених на ринок товарів, робіт, послуг.
Все це є свідченням гострої потреби для підприємств впровадження екологічних інновацій. Тому, якщо проаналізувати стан екологічних інвестицій в динаміці по роках, то відмічено їх поступове збільшення. У 2000 р. в Україні екологічні інвестиції становили 605,9 млн. грн.,
тоді як у 2005 р. – 1775,6 млн. грн., що майже у 3 рази більше при порівнянні із даними базового періоду. При цьому, індекси питомої ваги екологічних інвестицій у країні до загального обсягу ВВП знаходяться на
рівні 0,3-0,5%.
Варто наголосити, що сучасний розвиток економіки нашої країни
та розв'язання існуючих еколого-економічних проблем має ґрунтуватися
на екологічно орієнтованій інноваційній діяльності.
Висновки. Отже, еколого-інноваційна діяльність виступає інструментом для забезпечення економічного зростання та екологічного благополуччя держави.
1. Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М. Екологічний менеджмент: Підручн. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 432с.
2. Статистичний щорічник України за 2006 рік. Державний комітет статистики України.
3. Фостолович В. А. Постійне проведення екологічного контролю – запорука економічної
безпеки підприємств // Матеріали ІV міжнародної науково-практичгної конференції 114 лютого 2008 р. «Nowoczesnych naukowych osiagniec-2008». – Tym 4. «Еkonomiczne
nauki». – Przemysl: Nauka і studia. – Str. 56-59.
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У статті розглянуто класифікаційні ознаки контролю з погляду різних вчених.
Проаналізовано спільні та відмінні риси в класифікації контролю вітчизняних та зарубіжних
науковців. Визначено вплив різних видів економічного контролю на ефективність управління.
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In the article the classification signs of control are considered from point of different
scientists. General and excellent lines are analysed in classification of control of domestic and
foreign research workers. Certainly influence of different types of economic control on efficiency
of management.
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У статті розглянуто класифікаційні ознаки контролю з погляду різних вчених.
Проаналізовано спільні та відмінні риси в класифікації контролю вітчизняних та зарубіжних
науковців. Визначено вплив різних видів економічного контролю на ефективність управління.
Ключові слова:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Економічний контроль в сучасній системі економічних відносин виступає одним із основних
чинників забезпечення прибуткового функціонування підприємств. Він,
як одна із функцій управління, є тим механізмом, що здійснює вплив на
господарську операцію від початку її здійснення до завершення шляхом
перевірки вхідних даних, самого процесу та прийнятих господарських
рішень. Тому у дослідженні економічного контролю як науки важливе
місце посідає вивчення його класифікації. Адже саме класифікаційні ознаки
дають можливість визначити суб’єкти, об’єкти, спрямованість та методику
проведення контролю певного виду.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженням питань теорії та методології економічного контролю присвятили свої праці такі вчені як М. Т. Білуха, В. П. Бондар,
Ф. Ф. Бутинець, І. В. Ващенко, Б. І. Валуєв, Н. Г. Виговська, І. К. Дрозд,
М. В. Кужельний, Л. В. Кулаковська, Л. В. Нападовська, Н. І. Петренко,
Ю. В. Піча, Б. Ф. Усач, М. Г. Чумаченко, В. О. Шевчук та ін.
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Серед зарубіжних вчених вивченню даної проблеми приділяли
увагу Н. Р.Вейцман, В. П. Суйц, В. Я. Соколов та інші.
Цілі статті. Метою написання даної статті є висвітлення різних
підходів щодо класифікації економічного контролю, що сприятиме вдосконаленню різних видів контролю, розробку відповідного організаційного та методичного забезпечення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Контроль як економічна наука
має свій предмет, мету, цілі та завдання. Здійснення контролю залежить
від того, що потрібно дослідити як і з якою метою. Саме класифікація економічного контролю сприяє розробці його теорії, подальшого удосконалення методики проведення перевірок на всіх підприємствах, незалежно
від форм власності та підпорядкування господарюючих суб’єктів. Беручи
до уваги те, що дослідженню контролю приділено значну увагу, проте
не існує єдиного підходу до його класифікації.
Досліджуючи проблему контролю більшість вчених ототожнюють
такі поняття як економічний контроль та фінансово-господарський контроль, тому класифікаційні ознаки даних понять є спільними.
Вивчаючи класифікацію контролю такі вчені як Ф. Ф. Бутинець,
І. К. Дрозд, В. О. Шевчук вважають, що необхідно виділяти види та форми
контролю і не ототожнювати ці два поняття. Проте більшість вчених не
розмежовують ці поняття.
І. К. Дрозд та В. О. Шевчук розглядали проведення контролю на
рівні держави. Тому дані вчені у дослідженні виділяють три основні класифікаційні ознаки контролю, а саме суб’єкти контролю, об’єкти контролю та контрольні дії. На основі цих ознак контроль поділяють на:
І. За суб’єктами контролю:
- за суб’єктами контролю: прямий (безпосередній), представницький (опосередкований), ініціативний та примусовий;
- за формою власності об’єктів контролю: державний, муніципальний та незалежний.
ІІ. За об’єктами контролю:
- за підконтрольним об’єктом: економічний (господарський) та
фінансовий. Метою економічного контролю є перевірка економічних
відносин пов’язаних із створенням і рухом товарів, робіт, послуг. Суть
фінансового контролю полягає у перевірці фінансових потоків, які забезпечують даний рух;
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- за ієрархічним ступенем охоплення економічних систем: контроль на мікроекономічному рівні(перевірка окремого підприємства організації) та контроль на макроекономічному рівні, який спрямований на
перевірку сукупності підприємств, установ та організацій певної галузевої приналежності;
- залежно від форм власності: контроль в державному та приватному секторі економіки;
- за ступенем охоплення господарської діяльності: економічний,
фінансовий, валютний, банківський. Дані види контролю відображають
сферу діяльності та методику його здійснення у відповідних сферах діяльності як на рівні підприємств, так і на державному рівні.
ІІІ. за контрольними діями:
- за спрямованістю залежно від ідентифікації суб’єкта та об’єкта:
внутрішній та зовнішній;
- за строком здійснення: попередній, поточний, наступний;
- за цільовою спрямованістю: стратегічний, тактичний та оперативний;
- за характером контрольних заходів: плановий (перевірка проводиться згідно створених та затверджених планів за місцезнаходженням
підконтрольного об’єкта. Даний вид контролю проводиться не частіші
1 разу на рік), позаплановий – проводиться у разі виникнення необхідності та за умови наявності обставин непереборної сили.
- за обсягом охоплення об’єкта контрольними діями: повний, локальний, суцільний, вибірковий. Повний контроль полягає у вивченні
фінансово-господарської діяльності підконтрольного об’єкта з використанням всіх можливих методів контролю. Локальний контроль спрямований на перевірку тієї частини господарської діяльності, котра є, наприклад, найбільш ризикованою, або займає значну питому вагу у всій
діяльності підприємства. Суцільний контроль передбачає перевірку всіх
документів, записів в облікових регістрах та формах звітності. Суцільний
контроль спрямований на певний вид господарських операцій, котрі
підлягають перевірці;
- за місцем здійснення – виїзний, камеральний, дистанційний;
- за методикою здійснення контрольних дій: документальний та
фактичний;
- за технологією здійснення контрольних дій: неавтоматизований,
частково автоматизований та автоматизований;
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- за спрямуванням контрольних дій: внутрішній, зовнішній [3, с.
33-36].
На нашу думку поділ контролю за суб’єктами на прямий (без посередній), представницький (опосередкований), ініціативний та примусовий є не зовсім коректним. Ми вважаємо, що дану класифікаційну
ознаку можна поділити на дві. Прямий і представницький контроль можна
класифікувати за участю власника у контрольному процесі, а ініціативний та обов’язків – за обов’язковістю проведення контрольних дій.
Ознака проведення контролю за формами власності є недоцільною, оскільки види, форми, методи, завдання та цілі, які поставлені перед
контролюючими органами в процесі здійснення перевірки є однаковими як на підприємствах державної форми власності, так і на приватних
господарюючих суб’єктах.
Ващенко І. В. вивчаючи питання пов’язані з проведенням фінансового контролю на рівні держави, поділяє його на державний контроль та контроль власника. В свою чергу державний контроль поділяється
за суб’єктами проведення на парламентський, урядовий, відомчий та міжвідомчий та за сферами проведення – бюджетний, податковий, митний,
валютний і банківський. Контроль власника класифікують на внутрішньосистемний та внутрішньогосподарський. Суть внутрішньосистемного
контролю полягає у проведенні перевірок за ініціативою власника, якому
підпорядковуються підприємства на правах власності. Внутрішньоекономічний контроль – це контроль, який проводиться учасниками самого
підприємства або відокремленими його відділом чи підрозділом з метою
самоконтролю господарської діяльності підприємства.
Розглядаючи різні концепції щодо класифікацій економічного
контролю Л. Нападовська виділяла наступні його види:
1. Державний – контроль, котрий здійснювався безпосередньо державними контрольними органами:
- позавідомчий контроль полягав у проведенні перевірок органами
розпорядчої та виконавчої влади;
- відомчий здійснювався тими суб’єктами, котрі були учасниками
господарських операцій, здійснюваних на підприємстві;
- громадський контроль забезпечувався членами профсоюзів,
громадських організацій, учасниками товариств
- незалежний контроль – аудитори, аудиторські фірми [7, с. 30] .
2. Залежно від механізму дії: контроль з прямим зв’язком, зі зворотнім зв’язком, та змішаний (прямим/зворотнім зв’язком). Контроль з
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прямим зв’язком спрямований на попередній аналіз та виявлення можливих відхилень. Зворотній зв’язок контролю полягає у виявленні вже
існуючих недоліків та їх аналіз. Контроль з прямим/зворотнім зв’язком
поєднує позитивні сторони цих двох видів.
3. Залежно від прийнятих рішень: активний та пасивний. Активний контроль передбачає сукупність дій спрямованих на передбачення
та уникнення можливих відхилень. В свою чергу пасивний контроль
пов’язаний з виявленням уже існуючих недоліків.
Проте, Нападовська Л. В. розглядала і погляди таких вчених щодо
класифікацій контролю як Н. Р.Вейцмана, котрий поділяв контроль на
постійно діючий, періодичний та раптовий, В. П. Суйца, який класицікував контроль з точки зору періодичності проведення контрольних
процедур на систематичний, періодичний та епізодичний [7, с. 63-70].
Серед класифікаційних ознак контролю Ф. Ф. Бутинець виділяв
такі як:
1. Повнота охоплення підприємств, що контролюються (повний,
частковий, наскрізний).
2. За повнотою вивчення господарських процесів (суцільний, вибірковий, комбінований).
3. Періодичністю проведення (перманентний (функціональний),
періодичний). Перманентний контроль передбачає принцип безперервності, тобто він здійснюється постійно.
4. Способом сприйняття господарських процесів (за участю суб’єкта контролю та автоматичний).
5. Методами (перевірка, обстеження, інвентаризація, аудит, ревізія
економічний аналіз).
6. Статусом здійснення – державний, відомчий, контроль власника
та аудит.
7. За етапами господарських процесів (попередній, поточний, наступний).
8. По відношенню до господарюючого суб’єкта (зовнішній, внутрішній).
9. По відношенню до обов’язків господарюючого суб’єкта (обов’язковий, статутний). Обов’язків контроль проводиться з врахуванням вимог
чинного законодавства. Статутний проводиться відповідно до статутних
документів.
10. Залежно від об’єкта контролю (документальний, фактичний)
[1, с. 40-45].

503

Розглянувши класифікацію контролю, запропоновану Ф. Ф. Бутинцем. ми вважаємо, що класифікаційна ознака по відношенню до обов’язків господарюючого суб’єкта повинна містити ще один вид контролю. Це контроль за ініціативою власника. Даний вид контролю полягає
в тому, що перевірка може здійснюватися не в обов’язковому порядку,
не за вимогами статутних документів, а за бажанням власника підприємства чи іншого учасника господарюючого суб’єкту (головний бухгалтер,
начальник фінансового відділу).
На думку Кулаковської Л. В. та Пічі Ю. В. контроль можна класифікувати за такими ознаками як: за суб’єктами проведення (державний,
відомчий, внутрішньогосподарський, незалежний), за часом проведення
(попередній, наступний, поточний), за джерелами інформації (документальний, фактичний, комбінований), за метою та цільовою направленістю (ревізія, тематична перевірка, розслідування, службове розслідування,
аудит).
З точки зору Гордієнко М. І. та Назаренко О. В господарський
контроль за його метою та спрямованість поділяється на: перевірку, ревізію, аудит, судово-бухгалтерська експертизу, бухгалтерський облік та
внутрішній контроль [2, с. 79].
На думку Калюги Є. В. з метою удосконалення економічного контролю доцільно його класифікувати за часом здійснення (постійно діючий і періодичний); повнотою охоплення (повний і неповний); обсягом
операцій (суцільний і вибірковий); змістом і призначенням (комплексний, наскрізний і тематичний); формою проведення (ревізія, тематична
перевірка, камеральна перевірка, рахункова перевірка, рахунково-аналітична перевірка, аудиторська перевірка) [4, с. 23-25].
Кузьмін О. Є та Мельник О. Г. класифікували контроль за такими
ознаками як: за змістом (фінансовий, виробничий, маркетинговий та
інші), за етапами здійснення виробничо-господарської діяльності (попередній, поточний, завершальний), за рівнем централізації управління (централізований – проводиться із застосуванням чітко визначених правил, норм,
методів та методик; децентралізований – на основі соціальної взаємодії,
тобто з дотриманням соціал низ норм, корпоративної культури), за рівнем
охоплення підконтрольних об’єктів (суцільний, вибірковий, разовий) [5,
с. 228].
Оскільки дані науковці розглядають контроль з точки зору менеджменту, тому дана класифікація не є достатньою для економічного
контролю.
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Деякі вчені поділяють економічний контроль на зовнішньоекономічний та фінансово-господарський. Дана класифікаційна ознака виникла внаслідок поєднання змісту контролю, його періодичності, інформаційного забезпечення та методів здійснення.
Зовнішньоекономічний контроль спрямований на перевірку виконання завдань, пов’язаних із економіко-соціальним розвитком країни чи
окремого регіону, області. Також даний вид контролю спрямовується на
забезпечення виконання програм народногосподарського значення на
рівні держави. Суть фінансово-господарського контролю полягає у дослідженні та перевірці фінансово-господарської діяльності підприємств,
установ, організацій на мікроекономічному рівні.
Також виділяють ще одну таку класифікаційну ознаку як підзвітність, тобто підпорядкування одних підрозділів, підприємств іншим. За
цією ознакою контроль класифікують на:
- контроль між законодавчою владою та урядом;
- контроль між центральною владою та бюджетними установами;
- контроль між розпорядниками коштів різних рівнів;
- контроль між управліннями та підпорядкованими їм підрозділами.
Систематизацію класифікаційних ознак можна представити на
табл. 1.
Таблиця 1
Класифікаційні ознаки контролю з погляду різних вчених
Л. В. Нападовська [7]

О. Є .Кузьмін,
О. Г .Мельник [5]

В. І. Вашенко

Л. В. Кулаковська,
Ю. В. Піча [6]

В.Є. Калюга [4]

1
За змістом та ступенем охоплення
господарської діяльності
За етапами здійснення виробничогосподарської діяльності
за рівнем централізації
За рівнем охоплення
підконтрольних об’єктів

Ф. Ф. Бутинець [1]

Класифікаційна ознака

І. К. Дрозд,
В. О. Шевчук [3]

Вчені

2

3

4

5

6

7

8

+

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+
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+

+

За суб’єктами контролю
За формою власності об’єктів
контролю
За підконтрольним об’єктом
За ієрархічним ступенем
охоплення економічних систем
Залежно від форм власності
За спрямованістю залежно від
ідентифікації суб’єкта та об’єкта
За цільовою спрямованістю
За характером контрольних заходів
За обсягом охоплення об’єкту
контрольними діями
За місцем здійснення
За методикою здійснення
контрольних дій
За технологією здійснення
контрольних дій
В залежності від механізму дії
В залежності від прийнятих рішень
За повнотою охоплення
підприємств

+

-

+

+

+

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

-

+
+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

-

+

+

-

-

+

+
+

-

+

-

1
За періодичністю проведення
За методами здійснення по відношенню до обов’язків господарюючого суб’єкта за часом здійснення
За змістом та призначенням

2
-

3
+

4
-

-

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

Продовж. табл. 1
5

6

7

8

+

+
+

Вивчивши та систематизувавши класифікаційні ознаки контролю
з погляду різних вчених ми пропонуємо наступну класифікацію:
1. За суб’єктами контролю – державний, муніципальний, громадський, контроль власника та незалежний.
2. За участю власника у контрольному процесі – прямий та опосередкований (представницький).
3. За обов’язковістю проведення – ініціативний та примусовий
(обов’язків).
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4. За підконтрольним об’єктом: економічний (господарський) та
фінансовий.
5. За ієрархічним ступенем охоплення економічних систем – контроль на макро- і мікро рівнях.
6. За ступенем охоплення господарського процесу – повний (перевірка всієї господарської діяльності), частковий (перевірка лише окремих господарських операцій).
7. За спрямованістю залежно від ідентифікації суб’єкта та об’єкта
– внутрішній та зовнішній.
8. За строками здійснення – попередній, поточний, наступний.
9. За цільовою спрямованістю – стратегічний, тактичний, оперативний.
10. За характером контрольних заходів – плановий, позаплановий.
11. За обсягом охоплення об’єкта контрольними діями – повний,
локальний, суцільний, вибірковий.
12. За місцем здійснення – виїзний, камеральний, дистанційний.
13. За методикою здійснення контрольних дій – документальний,
фактичний, комбінований.
14. За технологією здійснення контрольних дій – автоматизований, неавтоматизований.
15. За сферами проведення – бюджетний, податковий, митний,
валютний, банківський
16. Залежно від механізму дії – контроль з прямим зв’язком, зі
зворотнім зв’язком, з прямим/зворотнім зв’язком.
17. Залежно від прийнятих рішень – активний, пасивний.
18. За періодичністю проведення контрольних процедур – постійно
діючий, періодичний, раптовий.
19. За повнотою охоплення підприємств, що контролюються –
повний, частковий, наскрізний
20. За повнотою вивчення господарських процесів – суцільний,
вибірковий, комбінований
21. За методами контролю – перевірка, обстеження, інвентаризація, аудит, ревізія, економічний аналіз, анкетування
22. З метою та цільовою направленістю – ревізія, тематична перевірка, розслідування, службове розслідування, судово-бухгалтерська
експертиза, бухгалтерський облік, внутрішній контроль, аудит
23. За рівнем централізації управління – централізований, децентралізований
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24. За підпорядкованістю підконтрольного об’єкта – контроль між
законодавчою владою та урядом, між центральною радою та бюджетними установами, між розпорядниками коштів різних рівнів, між управліннями та підпорядкованими їм підрозділами
Проте, незважаючи на різноманітність думок вичерпної класифікації економічного контролю не існує. Це пов’язано з тим, що кожна
класифікаційна ознака виникла в певний період розвитку суспільних
відносин, на основі різних форм власності (на рівні держави, галузі чи
окремого підприємства) та галузевого спрямування (будівництво, сільське господарство та ін.).
Також важливим у виділенні класифікаційних ознак було те, що
розвиток суспільства викликав появу нових завдань, цілей та мети проведення контролю.
Висновки. Дослідивши класифікації контролю з погляду різних
вчених можна сказати, що класифікаційні ознаки даного поняття у різних класифікаціях як співпадають, так і мають відмінності. Відмінність
у полягає в тому, що виявляючи нові класифікаційні ознаки зазначається
спрямованість проведення контролю, яка пов’язана з необхідністю отримання певної якісної, достовірної інформації для прийняття ефективних
управлінських рішень. Тому вивчення класифікаційних ознак контролю
дає можливість для організації різних видів контролю з метою його вдосконалення, а також розробки відповідного організаційного та методичного забезпечення.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими і практичними завданнями. В умовах стрімкого розвитку
середнього та великого бізнесу в нашій країні виникає необхідність у гнучкій
системі зовнішнього залучення коштів. Особливо ця необхідність виявляється
під час відкриття нових проектів або освоєння нових сфер діяльності в
рамках проектів, що вже існують. Одним зі шляхів залучення спонсорських
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коштів є проектне фінансування, коли певна фінансова структура надає
суб’єктові підприємницької діяльності кошти з тим, щоб забезпечити
початковою фінансовою підтримкою.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемам фінансування довгострокових інвестиційних проектів
присвячено досить багато ґрунтовних досліджень як у зарубіжній, так і
в вітчизняній літературі таких провідних учених-економістів: З. Боді,
Ю. Брігхем, К. Макконнелл, С. Брю, Е. Нікбахт, А. Гроппеллі, У. Кяран, І. Бланк,
В. Ковальов, В. Савчук, Р. Слав’юк, А. Пересада. А. Поддєрьогін та інші.
Цілі статті. Проте зазначена проблема залишається недостатньо
розкритою. Мета нашого дослідження проаналізувати погляди вчених
щодо визначення сутності проектного фінансування як економічної категорії,
сформулювати власне трактування, розкрити особливості та проблеми
розвитку проектного фінансування в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження з певними обґрунтуваннями отриманих наукових результатів. Проектне фінансування почало
широко використовуватись у кінці 70-х-початку 80-х років ХХ ст. у великих
експортно-імпортних та інвестиційних операціях. Використання цієї форми
фінансування, яка передбачала широке залучення зарубіжних інвесторів,
створювало можливість ініціаторам інвестиційних проектів знизити витрати
з погашення боргів, встановити довгострокові відносини з постачальниками
сировини й матеріалів, зменшити ризики, пов’язані з поставкою обладнання,
з введенням об’єктів в експлуатацію, забезпечити фінансовані об’єкти
підтримкою національної монетарної влади та міжнародних кредитних
організацій.
Спершу світовий ринок проектного фінансування був поділений між
небагатьма американськими, канадськими, німецькими та японськими
банками. Пізніше, внаслідок бурхливого розвитку нафто- та газовидобутку
в Північному морі до них приєднались комерційні банки Великої Британії.
Далі активну участь на світовому ринку проектного фінансування виявили
банки Франції, Швейцарії, Голландії, Бельгії, Італії тощо.
На основі різних типів і схем проектного фінансування були реалізовані
великі інвестиційні проекти у розвинених державах і країнах, що розвиваються. Одним з класичних прикладів «чистого» проектного фінансування
є проект «Євротунелю», який з’єднав Великобританію з європейським
континентом. Цей проект базується на інвестиціях приватного сектора,
без участі державних органів і міжнародних організацій. Загальний обсяг
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фінансування проекту склав 7 млрд. ф. ст. У проекті взяли участь 198 банків
з п’ятнадцяти держав.
Під «проектом» звичайно розуміють унікальне підприємство, що
передбачає скоординовані дії його учасників. Ці дії націлені на досягнення
певних цілей учасників в умовах часових і ресурсних обмежень. Таким
чином, термін «проектне фінансування» передбачає певний спосіб, організаційну форму досягнення бізнес-цілей: заробіток прибутку як такого
і максимізації вартості бізнесу.
Згідно до принципів проектного фінансування, сторони, що надають
необхідний капітал, передусім оцінюють здатність проекту стабільно
генерувати грошові потоки. Саме ці потоки стають джерелом коштів
для обслуговування і повернення боргу та виплати доходу на капітал,
інвестований в проект. Таким чином, у проектному фінансуванні гарантією
для постачальника капіталу виступає економічний ефект від реалізації
проекту. Активи також можуть забезпечити підтримку [7; 8].
Проектне фінансування передбачає участь банку в проекті як інвестора,
тобто фінансування з метою одержати доход від реалізації проекту, фінансування під забезпечення активами, використання лізингу, консорційного
фінансування, залучення страхових компаній та перестрахування проектів.
Стратегічне фінансування малоліквідних інвестицій, тобто довгострокових
інвестиційних проектів, мають важливе соціально-економічне значення.
Ці та багато інших видів інвестиційної діяльності можуть впроваджувати
іноземні банки на інвестиційному ринку України. Поки що в Україні працює
близько десятка іноземних банків. Серед банків, що надають послуги
проектного фінансування в Україні слід назвати таких, як: Укрексімбанк,
Райффайзен банк Аваль, Укрсоцбанк, Укрсиббанк, Банк Надра, ТАСIнвестбанк, Альфа-Банк, Банк Кредит-Дніпро, VAB, Укрпромбанк, UniCredit
Bank.
Проектне фінансування може здійснюватись шляхом утворення
інвестиційного консорціуму за схемою: інвестор, фінансуючий банк,
будівельна фірма. Кожен з цих учасників може бути іноземцем. Якщо
учасником такого консорціуму є іноземний банк, то він може відкрити
ескроу-рахунок в Україні або в третій країні, можливо в офшорній зоні.
Ескроу-рахунки використовуються як засіб забезпечення кредиторам
гарантій повернення боргу.
Останнім часом проектне фінансування зайняло належне місце і
як форма своєрідного інноваційного бізнесу. У світовій практиці найчастіше
під проектним фінансуванням мають на увазі такий тип його організації,
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коли доходи, отримані в результаті реалізації проекту, є єдиним джерелом
погашення боргових зобов’язань. Проте в різних країнах термін «проектне
фінансування» трактується по-різному.
Так, у США під цим мається на увазі така організація фінансування,
при якій значна частина інвестиційних проектів фінансується за рахунок
власних коштів засновника, а єдиним джерелом погашення боргових
зобов’язань стають доходи від реалізації проекту. У Європі цей термін
застосовується у відношенні різних варіантів і способів надання необхідних
фінансових ресурсів для здійснення інноваційних проектів. Останнім
часом термін «проектне фінансування» застосовується як найменування
системи фінансових і комерційних операцій, заснованих як на наданих
банками кредитах, так і на опосередкованій бюджетній підтримці, підтримці
різних державних організацій, інвестиційних фондів, страхових компаній
і інших зацікавлених інвесторів.
Попри широке застосування схем проектного фінансування у світі,
його сутність науковці й практики бачать по-різному. Так, під проектним
фінансуванням розуміють окрему форму фінансування, що ґрунтується
на життєздатності самого проекту, без урахування платоспроможності
та гарантій основних його учасників [2]. З іншої позиції, проектне фінансування вважається галуззю фінансування інвестицій, що забезпечує
техніко-економічну ефективність діяльності підприємства та дає можливість
генерувати достатні для цього грошові потоки [1]. Існує також погляд,
що процес фінансування – це поєднання різних джерел та методів фінансування конкретного інвестиційного проекту з розподілом ризиків серед
його учасників [3].
А. Пересада, Т. Майоров, О. Ляхов під проектним фінансуванням
розуміють форму реалізації фінансово-кредитних відносин учасників з
приводу організації та здійснення фінансування інвестиційного проекту
з використанням різноманітних фінансових інструментів за умови, що
джерелами погашення заборгованості виступають генеровані проектом
грошові потоки, а забезпеченням боргу виступають активи учасників
фінансування [9].
Різні джерела економічної літератури дають наступні визначення
проектного фінансування: фінансування, яке основане на життєздатності
самого проекту без врахування платоспроможності його учасників, їх
гарантій і гарантій погашення кредиту третім особам; фінансування
інвестицій, при якому джерелом погашення заборгованості являються
потоки грошових коштів, які генеруються в результаті реалізації самого
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проекту; фінансування, яке забезпечене економічною і технічною життєздатністю підприємства, яке дозволяє генерувати потоки коштів, які
достатні для обслуговування свого боргу [4; 5; 6].
Таким чином, з приведених визначень виходить, що проектне фінансування характеризується особливим способом забезпечення, в основі
якого лежить підтвердження реальності отримання запланованих потоків
коштів шляхом виявлення і розподілу всього комплексу, пов’язаного з
проектом ресурсів між сторонами, які беруть участь в його реалізації
(підрядні органи, постачальники сировини, споживачі кінцевої продукції).
На нашу думку, проектне фінансування – це визначення та організація оптимального використання фінансового інструмента або їх комбінації з метою реалізації проектів розвитку на підприємствах. Основна
перевага такого підходу полягає в пошуку найефективнішої ресурсної
моделі проекту, і насамперед для підприємства – це зниження вартості
збільшення терміну внутрішнього запозичення, диверсифікованість джерел
та інструментів фінансування і вищий ступінь стійкості до ринкових
коливань порівняно з конкурентами.
Специфіка проектного фінансування передбачає, що проекти реалізуються на основі наступних принципів: строго визначені або відокремлена економічна діяльність у межах проекту; грамотне управління
ризиками і наявність системи функціональних гарантій учасників проекту;
наявність проробленої фінансової моделі, що є базою для інвестування
й фінансування; професійне управління проектом [11; 12].
У класичній схемі проектного фінансування, як правило, створюється
економічно та юридично відокремлена проектна компанія. Такий підхід
має декілька переваг. По-перше, робота «з чистого аркуша» дозволяє
уникнути ризику впливу на проект обставин, пов’язаних із «минулим»
компанії. Наприклад, із податковими претензіями за підсумками перевірки
одного з минулих періодів або визнанням недійсним важливого договору,
укладеного декілька років тому. По-друге, проект стає більш прозорим.
Виникає менше ускладнень при визначенні й плануванні грошових потоків,
оскільки відсутній вплив операцій, не пов’язаних із проектом. Прозорість
сприяє встановленню довіри між партнерами і більш високій оцінці вартості
проекту.
У традиційному фінансуванні інвестицій основних сторін лише дві
– це кредитор (інвестор) і позичальник. При проектному ж фінансуванні
коло задіяних осіб помітно ширше. У звичайному кредитуванні всі ризики,
як правило, повністю бере на себе позичальник. При організації ж проект-
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ного фінансування ризики розподіляються між позичальником, кредитором
і, як правило, ще одним учасником проекту. Так, управління політичним
ризиком найбільш доцільно покласти на державні органи, залучаючи її
до проекту, наприклад, в якості його спонсору.
На нашу думку, перевагами проектного фінансування є: вигідні
процентні ставки; індивідуальний графік погашення кредиту; тривалий
термін використання кредитних засобів; можливе надання пільгового
періоду погашення кредиту.
При проектному фінансуванні джерелом погашення заборгованості
виступають грошові потоки, які генеруються в результаті реалізації проекту.
Для прийняття рішення про таке фінансування висувається вимога участі
в проекті значної частки власних коштів замовника [13].
Банківська практика виділяє такі типи проектного фінансування:
без будь-якого регресу на позичальника – банк-кредитор приймає на себе
весь ризик, пов’язаний з реалізацією проекту, і оцінює лише потоки коштів,
які генеруються проектом і направляються в погашення кредитів; без
регресу на позичальника в період, що слідує за введенням проекту в
експлуатацію, підрядники гарантують завершення освоєння капіталовкладень,
введення об’єкту кредитування в експлуатацію, дотримання кошторисної
вартості і, при окремих умовах беруть на себе відшкодування збитків,
пов’язаних із затримкою введення об’єкту в експлуатацію; з повним
регресом на позичальника – кредитор в цьому випадку не бере на себе
ніяких ризиків, пов’язаних з проектом, обмежуючи свою участь наданням
коштів під гарантії організаторів проекту або третіх осіб.
Найбільш розповсюдженою формою проектного фінансування є
фінансування з повним регресом на позичальника. Це викликано тим,
що дана форма відрізняється швидкістю отримання необхідних інвестору
коштів, а також більш дешевою вартістю кредиту. У зарубіжній практиці
ця форма використовується у випадках: надання коштів для фінансування
проектів, які виконують державні замовлення, не самофінансуючих проектів,
які мають можливість погасити кредити за рахунок інших доходів позичальника; надання коштів у формі експортного кредиту; надання коштів
для невеликих проектів, які чуттєві навіть для невеликого збільшення
витрат, які непередбачені початковими розрахунками.
Значно рідше на практиці зустрічається проектне фінансування без
регресу на позичальника. При цьому виді операції кредитор не має ніяких
гарантій від позичальника і бере на себе майже всі ризики, пов’язані з
реалізацією проекту. Фінансування по такій схемі є дуже дорогим для пози-
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чальника, так як за великий ризик кредитор хоче отримати якнайбільшу
компенсацію. По цьому типу фінансуються проекти, які володіють високою
рентабельністю. Як правило, цими проектами передбачається випуск
конкурентноздатної продукції.
Досить розповсюдженою є проектне фінансування з обмеженим
регресом на позичальника. При цій формі всі ризики, пов’язані з реалізацією проекту, розподіляються між сторонами таким чином, щоб останні
могли брати на себе ті ризики, які залежать від них. В результаті розумного
розподілу ризиків зменшується ціна фінансування.
Ми вважаємо необхідним виокремити наступні особливостей проектного фінансування, які виділяють його в окремий вид інвестиційної діяльності: утримувачем коштів має бути самостійна прибуткова організація,
чиї прибуткові кошти будуть використані як ресурс для погашення витрат
інвестора в майбутньому; інвестиційний ризик розподіляється між всіма
суб’єктами, що беруть участь у відкритті проекту (тобто, ризикує не тільки
банк, що надав кошти, а й підприємець, який планує залучити ці кошти
до бізнесу, що розвивається); наявність детально розробленого бізнес-плану,
підкріпленого пакетом фінансових експертиз, на основі яких інвестор
приймає рішення про надання коштів.
Найважливішим є те, що утримувачем проектних інвестицій навряд
чи може бути суб’єкт середнього бізнесу або ж організація із неконкретизованими прибутками. Адже дослідження можливих інвестиційних
ризиків, створення спеціального органу, який буде балансоутримувачем
проекту, а також постійне експертне оцінювання прибутковості проекту
вимагають від кредитора значних зусиль та витрат. І ці зусилля мають
бути виправдані прибутками проекту. Тож банки найбільше орієнтуються
на інвестування у проекти великих корпорацій, найпривабливішими з
яких є, наприклад, діячі у сфері комерційної та житлової нерухомості.
У зв’язку з цим українські банки навіть виставляють певну планку
для мінімальної суми проектного фінансування – в 1 мільйон доларів США
(банк «Хрещатик»). При цьому оптимальною сумою вартості проекту в
стані економічної активності є 10-20 мільйонів доларів – більш дрібні
проекти не можуть забезпечити кредитора належним грошовим потоком.
Крім того, терміни проектного фінансування є дещо коротшими за терміни
звичайного кредитування бізнесу – 10 років є максимально допустимим
терміном. Пояснити це можна тим, що банк-кредитор хоче отримати
прибуток від інвестиції якнайскоріше.
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Цікаво і те, що більшість банків не зацікавлені вкладати кошти у
те, що потім буде продано. Тобто, залучити кошти в будівництво жилого
комплексу набагато складніше, ніж у будівництво готелю чи торгового
центру. Це теж легко пояснити – банк розраховує на грошовий потік, а
не на відносини на кшталт «віддав-забрав». Адже діяльність банків ґрунтується саме на участі у грошовому обороті активів, тож набагато цікавіше
отримувати частку від, скажімо, здачі в оренду торгових площ отримувача,
участі у зарплатних проектах працівників проекту або ж від розміщення
на площі підприємства POS-терміналів банку тощо. Деякі банки навіть
наполягають на наданні їм контрольного пакету акцій проекту (Приват
Банк).
Варто також зазначити, що НБУ вимагає від банків-інвесторів
ведення жорсткої політики погашення кредиту – підприємство – утримувач
зобов’язане виплачувати щомісяця як мінімум відсотки по кредиту. Тож на
першому етапі, коли проект не приносить прибутку, підприємству доводиться платити із власних ресурсів.
Проектне фінансування як різновид фінансування реальних інвестицій
зарекомендувало себе як досить успішний спосіб залучення коштів для
фінансування інвестиційних проектів у розвинутих країнах, проте в Україні
залишається низка чинників, які унеможливлюють використання проектного
фінансування повною мірою.
Причини, що стримують розвиток проектного фінансування в Україні,
можна згрупувати за напрямами:
1) недостатній рівень розвитку вітчизняних джерел боргового фінансування порівняно з розвинутими країнами. Внутрішні ринки кредитів
не мають достатніх і ліквідних коштів, необхідних для широкомасштабного фінансування капіталомістких проектів, особливо великих проектів
з тривалими термінами погашення позичок. Практично відсутній досвід
оцінювання приймання на себе частини або всього проектного ризику;
2) невідповідність між доходами і позичками всередині країни та
обслуговуванням боргів у валюті. Ризик неадекватності між валютами, в
яких надходить виручка, та валютою, в якій має обслуговуватися заборгованість, ускладнює процес проектного фінансування;
3) недостатньо розвинуті правова культура та законодавча стабільність у сфері узгодження та розподілу ризиків, а також надання гарантій
та інших форм зобов’язань за кредитним фінансуванням. Комерційна та
кредитна документація з проектного фінансування є складною і має бути
підкріплена законодавчо-нормативною базою. Мають бути законодавчо
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оформлені всі види зобов’язань та гарантій, розподіл ризиків та прибутків,
політичні та страхові ризики тощо;
4) відсутність достатньої кількості спеціалістів з проектного фінансування. Недостатній досвід розроблення системи такого типу фінансування
для великих інвестиційних проектів;
5) обмежений досвід роботи кваліфікованих учасників проектного
фінансування – організацій та фірм, що можуть брати на себе функції
керуючих великими проектами.
Розвитку проектного фінансування в Україні також перешкоджають
інвестиційний клімат, який залишається несприятливим для залучення
капіталу, інші чинники, що збільшують проектні ризики. За таких обставин
розв’язання проблеми вимагає комплексного підходу, що враховує інтереси
різних сторін. Важливими складовими цього підходу є посилення ролі
держави через надання гарантій страхування проектних ризиків, включаючи
надання гарантій банкам, які беруть участь у фінансуванні інвестиційних
проектів і програм, охоплених системою державних пріоритетів, податкове
стимулювання механізмів інвестування, розвиток міжбанківського співробітництва у сфері спільного фінансування інвестиційних проектів.
Істотного значення для розвитку проектного фінансування в Україні
набуває вивчення можливостей адаптації досвіду світової практики до
вітчизняних умов, аналіз різних схем проектного фінансування, що використовуються у розвинутих країнах, та можливостей їх застосування в
Україні.
Однією з таких є схема фінансування під майбутні поставки продукції,
що часто використовуються для реалізації нафтогазовидобувних та інших
проектів. Таку схему можна застосувати для фінансування з обмеженим
регресом на позичальника, підкріплюючи контрактами, в яких передбачено безумовні зобов’язання покупця з третіми кредитоспроможними
сторонами. Схема припускає участь як мінімум трьох сторін: кредиторів
(банківського консорціуму), проектної компанії, яка безпосередньо реалізує
інвестиційний проект, та фірми-споживача, яка є покупцем продукції.
Остання компанія може бути заснована кредиторами.
Механізм дії такої схеми полягає у тому, що банківський консорціум
надає кредит посередницькій компанії (фірмі-споживачу), а та у свою
чергу передає кошти проектній компанії у формі авансу за майбутні поставки
певної кількості продукції за фіксованою вартістю, достатньою для погашення боргу.
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Розглянуту схему можна було б використовувати в Україні. Однак
через певні обставини (високі політичні й економічні ризики, відсутність
гарантій з форс-мажорних обставин, недостатня практика створення тимчасових об’єднань українськими комерційними банками, неналагодженість
механізмів цивілізованого вирішення боргових проблем) її застосування
швидше за все можливо для підприємств і банків, що взаємодіють у складі
фінансово-промислових груп і великих експортоорієнтованих підприємств.
Висновки. Отже, проектне фінансування це перспективний інструмент для рішення інвестиційних завдань, що дає змогу вітчизняним
українським підприємствам використати прогресивний закордонний досвід
з урахуванням особливостей українського ринку та досягнути найефективніший варіант рішення фінансування своєї господарської діяльності
та допоможемо вийти на новий рівень конкурентоспроможності.
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IMPROVEMENT OF THE DOCUMENTARY PROVIDING
OF TAKING OF INVENTORY OF CALCULATIONS
The issue of the day of documenting of results of taking of inventory of calculations is
considered in the article, the forms of Act of comparison of calculations and Deed of inventory
of calculations are improved.
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Чудовец В. В.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЁТОВ
В статье рассмотрено актуальные проблемы документирования результатов инвентаризации расчѐтов, усовершенствовано формы Акта сопоставления расчѐтов и Акта
инвентаризации расчѐтов.
Ключевые слова: расчѐты, инвентаризация, Акт инвентаризации, Акт сопоставления расчѐтов.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Вивчення практичних засад здійснення інвентаризації на сільськогосподарських підприємствах дало змогу виявити недоліки, які мають місце в її документтальному забезпеченні, відсутність розроблених типових форм первинних
документів для оформлення інвентаризації певних об’єктів (наприклад,
земельних ділянок), недосконалість існуючих інвентаризаційних документів, зокрема: Акту звіряння розрахунків (затвердженого наказом Міністерства економіки, Міністерства фінансів України, Державного комітету
статистики України від 10.11.1998 р. № 148/234/383 «Про інвентаризацію
заборгованості станом на 1 листопада 1998 року» [2]), Акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами
і кредиторами (далі – Акт інвентаризації розрахунків) за формою № інв-
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17, затвердженою постановою Держкомстату СРСР від 28.12.1989 р. №
241 [1], Відомості результатів інвентаризації (додаток № 3 до Інструкції
№ 69 [3]).
Неналежне документальне забезпечення інвентаризації призводить
до суттєвого зниження її ефективності, сприяє формалізації інвентаризаційного процесу.
Саме тому існує об’єктивна необхідність вдосконалення документування інвентаризаційного процесу, яке, на наш погляд, має складатись
з трьох етапів:
1. Виявлення недоліків в існуючих документах та об’єктивної
потреби в створенні нових.
2. Встановлення переліку вимог, яким повинен відповідати той
чи інший документ відповідно до його призначення.
3. Розробка форми документу та порядку його складання.
Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідження теоретичних та практичних засад інвентаризації, в тому числі щодо її документального забезпечення знайшли висвітлення у наукових працях багатьох вчених, серед яких Бардаш С. В.,
Бутинець Ф. Ф., Калюга Є. В., Кужельний М. В., Сук Л. К., Цал-Цалко Ю. С.,
Швець В. Г. та інші.
Однак кремі питання, пов’язані із документуванням інвентаризації
розрахунків не набули належного висвітлення і потребують більш детального розгляду.
Цілі статті. Метою дослідження є вдосконалення документального
оформлення інвентаризації розрахунків на основі всебічного вивчення
методики її проведення, особливостей законодавчо-нормативної бази
інвентаризаційного процесу в Україні.
Основою дослідження є загальнонаукові методичні прийоми пізнання дійсності, серед яких аналіз, синтез, моделювання, порівняння,
групування та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вивчення практики проведення
інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованостей на сільськогосподарських підприємствах виявило недосконалість документального
забезпечення цієї ділянки інвентаризаційної роботи. Чинними законодавчо-нормативними актами затверджено дві форми документів для
оформлення інвентаризації розрахунків – Акт звіряння розрахунків і
Акт інвентаризації розрахунків. Однак ці документи затверджені в різний
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час, не мають повного узгодження між собою, а інформація, наведена в
них подається несистематизовано.
Крім цього, вони містять також ряд інших недоліків, зокрема:
- Акт звіряння розрахунків не містить повної інформації про підприємства, які виступають дебіторами і кредиторами, дату, на яку проводиться зіставлення розрахунків. При цьому, на нашу думку, варто використовувати більш лаконічну назву даного документу – Акт зіставлення розрахунків;
- існуюча форма Акту звіряння розрахунків передбачає лише
можливість підтвердження дебіторської заборгованості. Таким чином,
виникає ситуація, коли зіставлення і підтвердження кредиторської заборгованості залежить лише від підприємств-кредиторів;
- Акт інвентаризації розрахунків не дає змогу відразу отримати
інформацію про дебіторів і кредиторів, з якими є неузгоджені суми. Для
цього необхідно знову повертатися до актів звіряння та здійснювати їх
аналіз;
- Довідка до Акту інвентаризації розрахунків зводить по суті до
зведеного документу по дебіторській та кредиторській заборгованості,
своєрідного реєстру дебіторів і кредиторів підприємства;
- неможливо встановити з Акту інвентаризації розрахунків та
Довідки до нього з якими саме дебіторами і кредиторами існує заборгованість, за якою минув строк позовної давності. При цьому така інформація є надзвичайно важливою, виходячи із суттєвості наслідків для підприємства у випадку прострочення термінів позовної давності по дебіторській чи кредиторській заборгованості.
З метою виправлення цих недоліків та підвищення якості документального забезпечення інвентаризації дебіторської і кредиторської
заборгованостей вдосконалено форми Акту зіставлення розрахунків та
Акту інвентаризації розрахунків (табл. 1, 2 ).
Таблиця 1
Акт зіставлення розрахунків
Підприємство-кредитор (дебітор) СВК «Урожай» просить підприємство-дебітор (кредитор) ТзОВ «Полісся» підтвердити існування
кредиторської заборгованості у загальній сумі 2 150,0 грн. (дві тисячі сто
п’ятдесят грн.) станом на 22 листопада 2005 р.
За результатами зіставлення розрахунків і документів встановлено:
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Сума за
Сума за
даними
Розходданими
Примітки
кредитора,
ження, грн.
дебітора, грн.
назва номер дата
грн.
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Накладна 135 11.01.05
1150,0
1150,0
2 Накладна 136 11.01.05
1000,0
1000,0
...
Всього
х
х
2150,0
2150,0
х

№
з/п

Документ, що підтверджує
заборгованість

Зі сторони підприємства-кредитора:
М.П. Керівник підприємства _______________________________
____________________
Головний бухгалтер _____________________________________
____________________
Акт зіставлення розрахунків склав: _________________________
____________________
Зі сторони підприємства-дебітора:
М.П. Керівник підприємства _______________________________
____________________
Головний бухгалтер _____________________________________
____________________
Акт зіставлення розрахунків склав: _________________________
____________________
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Таблиця 2
Акт
інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами
На основі наказу № 5 від 21 листопада 2005 р. проведено інвентаризацію розрахунків з покупцями,
постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами по стану на 09 листопада 2005 р.

Номер рахунку
обліку

Код запису

За результатами зіставлення розрахунків і документів встановлено:
І. За дебіторською заборгованістю:
Сума заборгованості
Із загальної суми,
за даними обліку, грн.
зазначеної в гр. 5
№
Назва кредитора,
заборгованість, за заборгованість зі
з/п
рахунку
підтверджена непідтверджена
всього
якою минув строк строком несплати
дебіторами
дебіторами
позовної давності більше 2 років
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 001 ТзОВ «Експо» 361 14500,0 14260,0
240,0
14500,0
2 002
ПП «Атлон»
361 3500,0
3500,0
3 003
ПП «Еней»
371 18200,0 18200,0
х
Всього
х 36200,0 35960,0
240,0
14500,0
Всього за рахунками бухгалтерського обліку
1
х
Розрахунки з
361 18000,0 17760,0
240,0
14500,0
вітчизняними
покупцями
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Продовж. табл. 2
3
4
5
6
7
8
9
Розрахунки за 371 18200,0 18200,0
виданими
авансами
х
Всього
х 36200,0 35960,0
240,0
14500,0
ІІ. За кредиторською заборгованістю:
Сума заборгованості
Із загальної суми,
за даними обліку, грн.
зазначеної в гр. 5
№
Назва кредитора,
заборгованість, за заборгованість зі
з/п
рахунку
підтверджена непідтверджена
всього
якою минув строк строком несплати
кредиторами кредиторами
позовної давності більше 2 років
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 101
ВАТ «Енко»
631 15300,0 15300,0
2 102
ТзОВ «ВІО»
631 6200,0
6000,0
200,0
3 103
ПП «Ромкс»
681 19000,0 19000,0
х
Всього
х 40500,0 40300,0
200,0
Всього за рахунками бухгалтерського обліку
1
х
Розрахунки з
631 21500,0 21300,0
200,0
вітчизняними
постачальниками
2
х
Розрахунки за 681 19000,0 19000,0
авансами
Номер рахунку
обліку

2
х

Код запису

1
2
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х

одержаними
Всього

х

40500,0

40300,0
200,0
11000,0
Довідка
до Акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками
та іншими дебіторами і кредиторами,
за яким існують суми непідтвердженої заборгованості та заборгованості,
за якою минув строк позовної давності
Сума заборгованості,
Документ,
Назва і адреса Номер
Код
З якого
грн.
що підтверджує заборгованість
дебітора,
рахунку
запису
часу
кредитора
обліку
дебіторської кредиторської
назва
номер
дата
2
3
4
5
6
7
8
9
10
001 ТзОВ «Екс по»
361
11.12.02
240,0
накладна
11
11.12.05
102
ТзОВ «ВІО»
631
15.05.05
200,0
накладна
23/05
15.05.05
х
Всього
х
х
240,0
200,0
х
х
х
Голова інвентаризаційної комісії
Члени інвентаризаційної комісії
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Удосконалена форма Акту зіставлення розрахунків забезпечує
можливість його початкового складання з метою підтвердження існуючих
сум заборгованостей як підприємством-кредитором, так і підприємствомдебітором.
Структура цього документа доповнена реквізитами, що дають
змогу чітко зафіксувати всі необхідні дані про підприємства між якими
проводиться звіряння та дату, на яку здійснюється звіряння розрахунків.
В таблицю Акту інвентаризації розрахунків (форма № інв-17), що
відображає дані інвентаризації дебіторської (кредиторської) заборгованості
доцільно внести наступні зміни:
- графу 2 «Найменування балансових статей» замінити на графу
«Назва дебітора (кредитора), рахунку обліку»;
- узагальнення інформації про суми заборгованості непідтвердженої дебіторами (кредиторами) та заборгованості зі строком позовної
давності, що минув в розрізі рахунків бухгалтерського обліку здійснювати
в другій частині таблиць після рядка «Всього за рахунками бухгалтерського обліку»;
- доповнити таблиці колонкою, в якій відображається сума
заборгованості зі строком несплати більше двох років;
- в таблиці і Довідці до Акту передбачити графу «Код запису».
При встановленні за допомогою Акту інвентаризації розрахунків
переліку дебіторів чи кредиторів, з якими існують суми непідтвердженої
заборгованості або ж суми заборгованості, за якою минув строк позовної
давності необхідно додатково по таких контрагентах скласти Довідку
до Акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та
іншими дебіторами і кредиторами, за яким існують суми непідтвердженої заборгованості та заборгованості, за якою минув строк позовної
давності. При цьому графу «Код запису» цієї Довідки варто заповнювати у відповідності до аналогічної графи Акту. Це забезпечить зв’язок
між даними Акту та Довідки до нього та зробить можливим зручний і
швидкий пошук інформації по тому чи іншому дебітору (кредитору) в
обох документах.
Також вважаємо за необхідне змінити порядок заповнення Довідки
до Акту інвентаризації розрахунків з наступної причини. Існуюча методика проведення інвентаризації розрахунків передбачає складання Акту
зіставлення розрахунків і Довідки працівниками бухгалтерської служби
підприємства. Таким чином виникає ситуація, коли інвентаризаційна комісія
безпосередньо не перевіряє документи, які свідчать про існування за-
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боргованостей, а лише виконує технічну роботу з опрацювання Актів
зіставлення.
На нашу думку, з метою посилення контролю і забезпечення
об’єктивності результатів інвентаризації доцільно складання Довідки до
Акту інвентаризації розрахунків внести до обов’язків інвентаризаційної
комісії.
Висновки. На основі дослідження спеціальної економічної літератури та законодавчо-нормативних актів України з питань інвентаризації удосконалено форми Акту звіряння розрахунків та Акту інвентаризації розрахунків (форма № інв-17), що усуває недоліки в документальному оформленні інвентаризації розрахунків, забезпечує узгодження
між зазначеними документами, належну систематизацію наведеної в
них інформації тощо.
1. Постанова Державного комітету статистики СРСР «Про затвердження форм первинної
облікової документації для підприємств і організацій» від 28.12.1989 р. № 241.
2. Наказ Міністерства економіки, Міністерства фінансів України, Державного комітету
статистики України «Про інвентаризацію заборгованості станом на 1 листопада 1998
року» від 10.11.1998 р. № 148/234/383.
3. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом
Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Однією з найважливіших проблем стосовно перспектив розвитку лісогосподарського
комплексу, що інтенсивно обговорюються у відповідних органах влади
та серед науковців, є проблема доцільності збереження системи міжгосподарських спеціалізованих лісогосподарських підприємств, які підпорядковуються Міністерству аграрної політики України. Прихильники передачі
цих підприємств до прямого підпорядкування Державному комітету
лісового господарства, який є спеціалізованим та компетентним органом
державної влади у сфери лісового господарства, переконують, що система
міжгосподарських лісгоспів працює менш ефективно порівняно з державними лісогосподарськими підприємствами. Прихильники збереження
існуючого стану справ звертають увагу на те, що міжгосподарські лісгоспи
працюють прибутково та практично на рівних конкурують з державними
лісгоспами. Найбільш актуальним дослідження цих проблем є у Волинсь-
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кій області, де понад третини площ лісового фонду перебувають у користуванні міжгосподарських лісгоспів. Перед розробкою певних рішень
щодо перспектив розвитку міжгосподарських лісгоспів виникає необхідність проведення порівняльної оцінки фінансових результатів їх діяльності протягом тривалого періоду.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вивченням проблем, що стосуються оцінки фінансових результатів діяльності лісогосподарських підприємств в умовах ринкових відносин займалися багато дослідників, серед яких можна відмітити А. Бобка,
О. Голуба, А. Дейнеку, Я. Дяченка, А. Карпука, Я. Коваля, М. Козоріз,
М. Колісниченка, Б. Колісника, Ю. Медведєва, Є. Мішеніна, В. Олійника,
В. Пилу, І. Синякевича, Ю. Туниці, О. Фурдичка, І. Юхновського та ін.
[1-6]. Основна увага цих дослідників була зосереджена на вивченні загальних показників розвитку підприємств галузі в національному масштабі.
В той же час, кожен регіон має свої особливості розміщення та розвитку
виробничо-ресурсної бази, тому потребує більш детального дослідження
особливостей формування та тенденцій зміни фінансово-економічних
показників. Це завдання може бути вирішене шляхом проведення порівняльної оцінки фінансових результатів роботи сукупності міжгосподарських лісгоспів в межах відповідного регіону.
Цілі статті. Основна ціль даного дослідження полягає в проведенні порівняльної оцінки фінансових результатів діяльності системи
міжгосподарських лісгоспів Волинської області на основі вивчення ряду
основних фінансово-економічних показників, що характеризують їх
діяльність протягом певного періоду.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З метою проведення комплексної
порівняльної оцінки фінансових результатів діяльності міжгосподарських
лісгоспів потрібно дослідити не лише показники прибутку та рентабельності, але й показники, що характеризують виробництво і реалізацію
продукції, використання персоналу, капітальні інвестиції.
Проведений на першому етапі аналіз динаміки обсягу виробництва
продукції свідчить про щорічне зростання цього показника як загалом,
так і в розрізі окремих спец лісгоспів (табл. 1). Зокрема, у 2005 р. найбільший внесок у загальне зростання обсягу товарної продукції на 4066 тис.
грн. зробив Ковельський лісгосп – 1002 тис. грн. або 28,9%, а найбільший темп приросту цього показника відбувся по Ківецівському спецлісгоспі – 90,4%.
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А у 2006 р. основний внесок у загальне зростання обсягу виробництва на 4477 тис. грн. або 26,3% зробив вже Любомльський спецлісгосп у розмірі 1142 тис. грн. Він характеризувався також найвищим
темпом приросту цього показника – 66,7%. Але все ж протягом усього
аналізованого періоду найбільшим за сумою був приріс обсягу виробництва у ковельського спецлісгоспу – на 1716 тис.грн. або 49,4%.
Поряд із обсягами виробництва важливо прослідкувати тенденцію
зміни обсягів реалізації продукції, які також протягом аналізованого
періоду щорічно зростали (табл. 2). Так у загальному зростанні обсягу
реалізації продукції у 2005 р. на 3307 тис. грн. або 23,1% найбільший
внесок зробив той же Ковельський спецлісгосп – 683 тис. грн., а найбільшим відносним поростом характеризувалися зміна цього показника
на Ратнівському лісгоспі – 45,3%, а найменшим приростом відзначався
Рожищенський спецлісгосп – 12,3%.
У 2006 р. ситуація практично не змінилася лише внесок Ковельського спецлісгоспу збільшився до 2070 тис. грн. і становив майже половину
від загального зростання цього показника по усіх лісгоспах (на 4685
тис. грн.). В той же час, не змінився обсяг реалізації по Локачинському
спецлісгоспі.
А загалом за аналізований період найбільший внесок у загальне
зростання обсягу реалізації продукції у 1,6 рази крім Ковельського зробили
також Камінь-Каширський, Ратнівський, Любешівський, Любомльський
та Маневицький лісгоспи.
Кінцевим показником роботи будь-кого підприємства є чистий
прибуток. Тому важливо дослідити його зміни і про міжгосподарських
лісгоспах (табл. 3).
У 2004 р. прибутково працювали усі підприємства, а зальльний
прибуток склав 1035 тис. грн. Серед окремих підприємств найбільшим
було його значення у Любомльського (362 тис. грн.) та Любешіського
(252 тис. грн.) лісгоспів, які забезпечили більше половини загального
прибутку. У наступному 2005 р. також усі підприємства пра-цювали
прибутково, але розмір прибутку вирівнявся і по інших підприєм-ствах,
тоді як на Любомльському та Любешівському лісгоспах він зменшився.
Але все ж Любешівський лісгосп утримав лідируючі позиції за цим
показником.
У 2006 р. відбулося незначне зростання чистого прибутку порівняно
з 2005 р. При цьому, Любомльський лісгосп відвоював лідируючі позиції
за цим показником, а Любешівський лісгосп, хоча й дещо зменшив його,
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але все ж залишився на другому місці. Наменшим залився чистий прибуток на Рожищенському лісгоспі – лише 4 тис. грн.
Крім чистого прибутку важливим показником, що характеризує
результативнісить роботи підприємств є рентабельність реалізованої продукції (табл. 4). На жаль, загалом по лісгоспах спостерігається щорічне
зменшення цього показника. Зокрема, у 2004 р. від становив 7,8%, зменшився у 2005 р. до 5,2%.
Це відбулося у зв’язку із суттєвим зменшенням рентабельності
по Любомльському лісгоспі (з 20,4% до 5,7%), а також по Любешівському лісгоспі (з 15,0% до 9,3%). Подальше зниження рентабельності
продукції у 2006 р. до 4,4% відбулося за рахунок зменшення прибутковості роботи більш потужних за ресурсно-виробничим потенціалом
лісгоспів – Ковельського, Любешівського та Маневицького.
Загалом за період 2004-2006 р.р. зменшення рентабельності реалізованої продукції відбулося практично по усіх лісгоспах, крім Ківерцівського (де вона зросла на 10,2%), а також Ковельського (+0,5%) лісгоспів.
А найбільші негативні зміни цього показника відбулися по Любомльському лісгоспі, де від зменшився на 13,3%, що відбулося за рахунок зменшення чистого прибутку.
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Таблиця 1
Динаміка обсягу товарної продукції по міжгосподарських лісгоспах за 2004-2006 р. р., тис. грн.
Підприємство
К. Каширське
Ківерцівське
Ковельське СЛАТ «Тур»
Локачинське
Любешівське
Любомльське
Маневицьке
Ратнівське
Рожищенське
Разом

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2778
334
3473
412
1882
1392
1472
951
266
12960

3368
636
4475
646
2551
1712
1905
1432
301
17026

4079
904
5189
669
3164
2854
2348
1933
363
21503

Відхилення
2005 /2004
абс.
%
590
21,2
302
90,4
1002
28,9
234
56,8
669
35,5
320
23,0
433
29,4
481
50,6
35
13,2
4066
31,4

Відхилення
2006 /2005
абс.
%
711
21,1
268
42,1
714
16,0
23
3,6
613
24,0
1142
66,7
443
23,3
501
35,0
62
20,6
4477
26,3

Відхилення
2006 /2004
абс.
%
1301
46,8
570
170,7
1716
49,4
257
62,4
1282
68,1
1462
105,0
876
59,5
982
103,3
97
36,5
8543
65,9

Таблиця 2
Динаміка обсягу реалізованої продукції по міжгосподарських лісгоспах за 2004-2006 р. р., тис. грн.
Підприємство
1
К. Каширське
Ківерцівське
Ковельське СЛАТ «Тур»

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2
2699
366
3749

3
3235
500
4432

4
3860
574
6502

Відхилення
2005 /2004
абс.
%
5
6
536
19,9
134
36,6
683
18,2

532

Відхилення
2006 /2005
абс.
%
7
8
625
19,3
74
14,8
2070
46,7

Відхилення
2006 /2004
абс.
%
9
10
1161
43,0
208
56,8
2753
73,4

Продовж. табл. 2
1
Локачинське
Любешівське
Любомльське
Маневицьке
Ратнівське
Рожищенське
Разом

2
609
1928
2139
1583
953
268
14294

3
771
2410
2406
2161
1385
301
17601

4
771
2838
3042
2415
1927
357
22286

5
162
482
267
578
432
33
3307

6
26,6
25,0
12,5
36,5
45,3
12,3
23,1

7
0
428
636
254
542
56
4685

8
0,0
17,8
26,4
11,8
39,1
18,6
26,6

9
162
910
903
832
974
89
7992

10
26,6
47,2
42,2
52,6
102,2
33,2
55,9

Таблиця 3
Динаміка чистого прибутку по міжгосподарських лісгоспах за 2004-2006 р. р., тис. грн.
Підприємство
К. Каширське
Ківерцівське
Ковельське СЛАТ «Тур»
Локачинське
Любешівське
Любомльське
Маневицьке
Ратнівське
Рожищенське
Разом

2004 рік

2005 рік

2006 рік

70
15
69
25
252
362
126
98
18
1035

38
23
147
46
206
130
164
114
4
872

80
73
150
67
188
202
68
106
4
938

Відхилення
2005 /2004
абс.
%
-32
-45,7
8
53,3
78
113,0
21
84,0
-46
-18,3
-232
-64,1
38
30,2
16
16,3
-14
-77,8
-163
-15,7
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Відхилення
2006 /2005
абс.
%
42
110,5
50
217,4
3
2,0
21
45,7
-18
-8,7
72
55,4
-96
-58,5
-8
-7,0
0
0,0
66
7,6

Відхилення
2006 /2004
абс.
%
10
14,3
58
386,7
81
117,4
42
168,0
-64
-25,4
-160
-44,2
-58
-46,0
8
8,2
-14
-77,8
-97
-9,4

Важливим показником, що характеризує виробничий потенціал
підприємства є чисельність працівників. Зміна цього показника свідчить
також про виконанням підприємством соціальної функції забезпечення
зайнятості працівників. Протягом аналізованого періоду найбільшою була
чисельність працівників у Ковельського спецлісгоспу, хоча і знизилася
на 18 чол. або 5,3% і у 2006 р. становила 324 осіб (табл. 5).
До групи підприємств з високим трудовим потенціалом можна
віднести також Камінь-Каширський, Любешівський та Любомльський
лісгоспи. А найбільше зменшення чисельності протягом аналізованого
періоду відбулося на Камінь-Каширському (на 51 чол.), а також Ковельському (на 18 чол.) лісгоспах. В той же час, приємно відмітити приріст
чисельності працівників у Ківецівському (на 8 чол.), Маневицькому (на
11 чол.) та, особливо, Ратнівському (на 21 чол.) лісгоспах. Але, все ж,
цього було недостатньо для загального позитивного росту цього показника
протягом аналізованого періоду.
Важливе значення для оцінки соціальної забезпеченості працівників підприємств має дослідження динаміки середньомісячної заробітної
плати. Аналіз зміни цього показника по міжгосподарських лісгоспах за
період 2004-2006 р.р. (табл. 6) свідчить про наявність позитивної тенденції
до його зростання за кожен рік.
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Таблиця 4
Динаміка рентабельності реалізованої продукції по міжгосподарських лісгоспах за 2004-2006 р. р., %
Підприємство
К. Каширське
Ківерцівське
Ковельське СЛАТ «Тур»
Локачинське
Любешівське
Любомльське
Маневицьке
Ратнівське
Рожищенське
Разом

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2,7
4,3
1,9
4,3
15,0
20,4
8,6
11,5
7,2
7,8

1,2
4,8
3,4
6,3
9,3
5,7
8,2
9,0
1,3
5,2

2,1
14,6
2,4
9,5
7,1
7,1
2,9
5,8
1,1
4,4

Відхилення
2005 /2004
абс.
%
-1
-55,4
1
12,8
2
83,0
2
48,2
-6
-37,8
-15
-72,0
0
-5,0
-2
-21,7
-6
-81,3
-3
-33,2

Відхилення
2006 /2005
абс.
%
1
78,1
10
202,2
-1
-31,2
3
50,0
-2
-24,1
1
24,5
-5
-64,7
-3
-35,1
0
-15,9
-1
-15,7

Відхилення
2006 /2004
абс.
%
-1
-20,5
10
241,0
0
25,9
5
122,3
-8
-52,8
-13
-65,1
-6
-66,5
-6
-49,2
-6
-84,3
-3
-43,7

Таблиця 5
Динаміка середньооблікової чисельності працівників по міжгосподарських лісгоспах за 2004-2006 р.р., осіб
Підприємство
1
К. Каширське
Ківерцівське
Ковельське СЛАТ «Тур»

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2
318
47
342

3
311
48
341

4
267
55
324

Відхилення
2005 /2004
абс.
%
5
6
-7
-2,2
1
2,1
-1
-0,3
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Відхилення
2006 /2005
абс.
%
7
8
-44
-14,1
7
14,6
-17
-5,0

Відхилення
2006 /2004
абс.
%
9
10
-51
-16,0
8
17,0
-18
-5,3

Продовж. табл. 5
1
Локачинське
Любешівське
Любомльське
Маневицьке
Ратнівське
Рожищенське
Разом

2
38
168
132
110
103
31
1289

3
37
158
127
112
119
29
1282

4
37
163
127
121
124
28
1246

5
-1
-10
-5
2
16
-2
-7

6
-2,6
-6,0
-3,8
1,8
15,5
-6,5
-0,5

7
0
5
0
9
5
-1
-36

8
0,0
3,2
0,0
8,0
4,2
-3,4
-2,8

9
-1
-5
-5
11
21
-3
-43

10
-2,6
-3,0
-3,8
10,0
20,4
-9,7
-3,3

Таблиця 6
Динаміка середньомісячної заробітної плати працівників по міжгосподарських лісгоспах за 2004-2006 р. р., грн.
Підприємство
К. Каширське
Ківерцівське
Ковельське СЛАТ «Тур»
Локачинське
Любешівське
Любомльське
Маневицьке
Ратнівське
Рожищенське
Разом

2004 рік

2005 рік

2006 рік

337
286
304
371
303
431
439
328
410
342

526
403
415
451
446
485
610
469
442
463

644
462
517
463
548
378
647
641
583
587

Відхилення
2005 /2004
абс.
%
189
56,1
117
40,9
111
36,5
80
21,6
143
47,2
54
12,5
171
39,0
141
43,0
32
7,8
121
35,4
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Відхилення
2006 /2005
абс.
%
118
22,4
59
14,6
102
24,6
12
2,7
102
22,9
-107
-22,1
37
6,1
172
36,7
141
31,9
124
26,8

Відхилення
2006 /2004
абс.
%
307
91,1
176
61,5
213
70,1
92
24,8
245
80,9
-53
-12,3
208
47,4
313
95,4
173
42,2
245
71,6

У 2004 р. найбільшим рівнем характеризувалася заробітна плата
у Маневицькому (439 грн.) та Любомльському (431 грн.) лісгоспах. З
іншого боку, найменший її рівень був характерний для Любешівського
(303 грн.) та Ковельського (304 грн.) лісгоспів, які відзначалися найбільшою
чисельністю працівників. У 2005 р. Маневицький спецлісгосп зберіг
найвищий рівень оплати праці (310 грн.), суттєво зросла заробітна плата
у Камінь-Каширському лісгоспі (на 56,1% порівняно з 2004 р.), який
закріпився на другому місці. У 2006 р. лідери зміцнили свої лідируючі
позиції забезпечивши заробітну плату на рівні, відповідно 647 та 644
грн. Підвищивши зарплату на 36,7%, практично зрівнявся з лідерами
Ратнівський лісгосп. Але, незважаючи на її постійне підвищення, заробітна
плата по підприємствах залишається низькою порівняно з іншими галузями.
Важливим показником діяльності підприємства є також показник
виробництва товарів народного споживання, який характеризує рівень
спрямованості роботи підприємства на задоволення потреб населення.
Аналіз тенденція зміни цього показника по міжгосподарських
лісгоспах за період 2004-2006 р. р. (табл. 7) свідчить нестабільність його
значень в розрізі окремих підприємств.
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Таблиця 7
Динаміка виробництва товарів народного споживання по міжгосподарських лісгоспах
за 2004-2006 р. р., тис. грн.
Підприємство
К. Каширське
Ківерцівське
Ковельське СЛАТ «Тур»
Локачинське
Любешівське
Любомльське
Маневицьке
Ратнівське
Рожищенське
Разом

2004 рік

2005 рік

2006 рік

497,6
60,0
254,6
39,1
512,6
162,8
413,3
228,5
74,3
2242,8

757,7
211,0
304,0
63,8
500,0
178,8
485,9
207,6
0,0
2708,8

349,7
175,5
548,9
87,2
701,2
187,6
58,9
186,0
23,5
2318,5

Відхилення
2005 /2004
абс.
%
260
52,3
151
251,7
49
19,4
25
63,2
-13
-2,5
16
9,8
73
17,6
-21
-9,1
-74
-100,0
466
20,8
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Відхилення
2006 /2005
абс.
%
-408
-53,8
-36
-16,8
245
80,6
23
36,7
201
40,2
9
4,9
-427
-87,9
-22
-10,4
24
0,0
-390
-14,4

Відхилення
2006 /2004
абс.
%
-148
-29,7
116
192,5
294
115,6
48
123,0
189
36,8
25
15,2
-354
-85,7
-43
-18,6
-51
-68,4
76
3,4

К. Реалізовано подукції на 1 га лісу, грн.
Ка
ш
Ко
ир
сь
ве
Кі
ке
ль
ве
сь
рц
ке
і
СЛ вськ
е
АТ
"Т
Ло
ур
ка
"
чи
Лю нсь
ке
бе
ш
Лю івсь
ке
бо
мл
ьс
М
ьк
ан
е
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иц
ьк
Ра
е
тн
і
в
Ро
сь
жи
ке
щ
ен
сь
ке
Ра
зо
м

Загальне збільшення цього показника у 2005 р. на 466 тис. грн.
відбулося за рахунок суттєвого зростання у Камінь-Каширському (на
260 тис. грн.) та Ківецівському (на 151 тис. грн.) лісгоспах. У 2006 р. спостерігалося загальне зменшення обсягів виробництва товарів народного
споживання на 390 тис. грн. Основними факторами таких змін стало
суттєве зниження даного показника на тому ж Камінь-Каширському (на
408 тис. грн.) та Маневицькому (на 427 тис. грн.) лісгоспах, що перевищили суму зростання цього показника по інших підприємствах.
А загалом за аналізований період все ж відбулося незначне зростання виробництва товарів народного споживання на 76 тис. грн. або
3,4%. Лише Маневицький, Камінь-Каширський, Ратнівський та Рожищенський лісгоспи допустили зниження цього показника. На наступному
етапі проведемо дослідження закономірностей зміни відносного показника,
що характеризує обсяг реалізації продукції в розрахунку на 1 га лісу по
міжгосподарських підприємствах за 2004-2006 р.р. (рис. 1).
450
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385,5
367,1

2004 рік
2005 рік

304,5

2006 рік

141,0
99,0 96,1
99,2
92,6
89,9
83,3
75,0
67,8
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127,3 102,4
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64,9 96,8
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82,6
79,9
72,9
79,1
55,7
50,2
49,6

Рис. 1. Динаміка реалізації продукції на 1 га лісу по міжгосподарських лісгоспах за 2004-2006 р. р.
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Як бачимо, протягом усього періоду найбільшим значенням цього
показника відзначався Локачинський лісгосп (2006 р. – 367,1 грн./га),
який не має великої ресурсної бази, але більш ефективно використовує
наявні лісові ресурси. Хоча по інших підприємствах також спостерігалося постійне зростання даного показника протягом аналізованого періоду.
Особливо це стосується Ковельського та Любешівського лісгоспів, які
підтримували стабільно високі значення цього показника порівняно з
іншими підприємствами. А загалом за аналізований період значення даного
показника зросло на 47,2%.
Для кожного лісогосподарського підприємства важливо забезпечити
постійне відтворення основних фондів. Аналіз зміни суми капітальних
вкладень по міжгосподарських лісгоспах за період 2004-2006 р. р. (табл.
8) свідчить щорічне зменшення можливостей підприємств фінансувати
дану статтю витрат.
Якщо у 2004 р. було здійснено капітальних вкладень на сум 653,8
тис. грн., то у 2005 р. їх величина зменшилася до 503,6 тис. грн. або на
23,0%. Це відбулося у зв’язку із зменшенням капітальних вкладень у
Камінь-Каширському (на 135 тис. грн.), Ковельському (на 22 тис. грн.),
Любешівському (на 14 тис. грн.) та Рожищенському (на 21 тис. грн.)
лісгоспах.
У наступному році зменшення капітальних вкладень відбулося
практично по усіх підприємствах, крім Ковельського та Ратнівського
лісгоспів. А загалом за аналізований період позитивний приріс капітальних
вкладень зберігся лише по Ковельському лісгоспі, що переконливо свідчить про наявність цілого комплексу проблем у цій сфері. Оскільки від
цього буде залежати стабільність роботи основних фондів цих підприємств.
Поведений на наступному етапі аналіз капітальних вкладень у
придбання техніки в розрізі окремих міжгосподарських лісгоспів за період
2004-2006 р.р. (рис. 2) свідчить про зменшення фінансуванні цієї статті
у більшості підприємств. Це стосується і Камінь-Каширського лісгоспу,
який відзначався найбільшим рівнем капітальних вкладень у придбання
техінки у 2004 р. – 160,1 тис. грн., але у наступних роках витрати суттєво
зменшилися. Зростання витрат за цією статтею у 2006 р. спостерігалося
лише по Ковельському, Ратнівському та Локачинському лісгоспах, а
зменшення – по Камінь-Каширському, Любешівському та Маневицькому
лісгоспах.
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Таблиця 8
Динаміка обсягу капітальних вкладень по міжгосподарських лісгоспах
за 2004-2006 р. р., тис. грн.
Підприємство
К. Каширське
Ківерцівське
Ковельське СЛАТ «Тур»
Локачинське
Любешівське
Любомльське
Маневицьке
Ратнівське
Рожищенське
Разом

2004 рік

2005 рік

2006 рік

185,1
0,0
37,3
51,7
90,6
117,3
81,8
39,0
51,0
653,8

50,6
0,0
15,8
70,4
76,4
133,8
103,1
23,0
30,5
503,6

24,3
0,0
81,8
30,1
32,7
15,9
10,3
29,4
0,0
224,5

Відхилення
2005 /2004
абс.
%
-135
-72,7
0
0,0
-22
-57,6
19
36,2
-14
-15,7
17
14,1
21
26,0
-16
-41,0
-21
-40,2
-150
-23,0
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Відхилення
2006 /2005
абс.
%
-26
-52,0
0
0,0
66
417,7
-40
-57,2
-44
-57,2
-118
-88,1
-93
-90,0
6
27,8
-31
-100,0
-279
-55,4

Відхилення
2006 /2004
абс.
%
-161
-86,9
0
0,0
45
119,3
-22
-41,8
-58
-63,9
-101
-86,4
-72
-87,4
-10
-24,6
-51
-100,0
-429
-65,7

2004 рік
2005 рік
2006 рік
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Рис. 2. Динаміка капітальних вкладень у придбання техніки по
міжгосподарських лісгоспах за 2004-2006 р. р.
Важливим показником, що характеризує продуктивність праці є
виробіток. На наступному етапі аналізу прослідкуємо тенденцію зміни
виробітку в розрізі лісгоспів за період 2004-2006 р. р. (табл. 9).
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Таблиця 9
Динаміка виробітку продукції по міжгосподарських лісгоспах
за 2004-2006 р. р., тис. грн. / чол.
Підприємство
К. Каширське
Ківерцівське
Ковельське СЛАТ «Тур»
Локачинське
Любешівське
Любомльське
Маневицьке
Ратнівське
Рожищенське
Разом

2004 рік

2005 рік

2006 рік

8,7
7,1
10,2
10,8
11,2
10,5
13,4
9,2
8,6
10,1

10,8
13,3
13,1
17,5
16,1
13,5
17,0
12,0
10,4
13,3

15,3
16,4
16,0
18,1
19,4
22,5
19,4
15,6
13,0
17,3

Відхилення
2005 /2004
абс.
%
2,1
24,0
6,1
86,5
3,0
29,2
6,6
61,0
4,9
44,1
2,9
27,8
3,6
27,1
2,8
30,3
1,8
21,0
3,2
32,1
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Відхилення
2006 /2005
абс.
%
4,4
41,1
3,2
24,0
2,9
22,0
0,6
3,6
3,3
20,2
9,0
66,7
2,4
14,1
3,6
29,5
2,6
24,9
4,0
29,9

Відхилення
2006 /2004
абс.
%
6,5
74,9
9,3
131,3
5,9
57,7
7,2
66,8
8,2
73,3
11,9
113,1
6,0
45,0
6,4
68,8
4,4
51,1
7,2
71,6

Як бачимо з табл. 9, протягом кожного періоду спостерігалося
підвищення виробітку по усіх міжгосподарських лісгоспах. Зокрема, у
2005 р порівняно з попереднім роком найбільшими темпами росту
виробітку відзначалися Локачинське (61,0%), Ківецівське (86,5%) та
Любешівське (44,1%) підприємства. А у 2006 р. найбільшими темпами
зростала продуктивність у Любомльському (66,7%) та Камінь-Каширському (41,1%) лісгоспах. А загалом виробіток у цьому році збільшився
на 29,9%. Аналізуючи зміну виробітку загалом за період 2004-2006 р.р.
слід відмітити абсолютне зростання цього показника на 7,2 тис.грн./чол.
або 71,6%. В тому числі, найбільшиим був приріст цього показника у
Любомльському спец лісгоспі (11,9 тис. грн. / чол.), а найменшим – у
Рожищанському (4,4 тис. грн. / чол.).
На наступному етапі аналізу потрібно вивчити забезпеченість підприємств грошовими коштами, а для цього необхідно провести аналіз
зміни показника, що характеризує залишок коштів на рахунках міжгосподарських лісгоспів протягом 2004-2006 р.р. (табл. 10). Як бачимо рівень
наявності грошових коштів на рахунках в розрізі окремих підприємств
суттєво відрізняється. Найбільш фінансово стабільними у цьому відношенні
були Маневицький (397,2 тис. грн.), Любомльський (319,3 тис. грн.), а
також Камінь-Каширський (118,8 тис. грн.) лісгоспи. Лише у Ківерцівському спецлісгоспі значення цього показника було мінімальним – 1,5
тис. грн.
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Таблиця 10
Динаміка залишку коштів на рахунках по міжгосподарських лісгоспах
за 2004-2006 р. р., тис. грн.
Підприємство
К. Каширське
Ківерцівське
Ковельське СЛАТ «Тур»
Локачинське
Любешівське
Любомльське
Маневицьке
Ратнівське
Рожищенське
Разом

2004 рік

2005 рік

2006 рік

118,8
1,5
96,0
108,0
46,8
319,3
397,2
89,3
5,9
1182,8

0,0
2,5
61,7
0,2
57,3
274,3
380,2
69,0
2,4
847,6

180,2
4,6
176,3
18,7
44,2
480,0
408,2
71,6
3,0
1386,8

Відхилення
2005 /2004
абс.
%
-119
-100,0
1
66,7
-34
-35,7
-108
-99,8
11
22,4
-45
-14,1
-17
-4,3
-20
-22,7
-4
-59,3
-335
-28,3
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Відхилення
2006 /2005
абс.
%
180
0,0
2
84,0
115
185,7
19
9250,0
-13
-22,9
206
75,0
28
7,4
3
3,8
1
25,0
539
63,6

Відхилення
2006 /2004
абс.
%
61
51,7
3
206,7
80
83,6
-89
-82,7
-3
-5,6
161
50,3
11
2,8
-18
-19,8
-3
-49,2
204
17,2

У 2005 р. до групи фінансово забезпечених підприємств можна
віднести ще й Ратнівський (69,0 тис. грн.) та Ковельський (61,7 тис. грн.)
лісгоспи. У наступному році суттєво посилили свої позиції Любомльський (до 480,0 тис. грн.) та Маневицький (до 408,2 тис. грн.) лісгоспи. А
загалом за період можна відмітити загальне зростання залишку на 204
тис. грн. незважаючи на негативну зміну цього показника по Локачинському, Любешівському, Ратнівському та Рожищенському лісгоспах.
Висновки. Отже, загалом, аналізуючи фінансові результати роботи
міжгосподарських лісгоспів за період 2004-2006 р.р., можна відмітити
ряд позитивних тенденцій пов’язаних із щорічним зростанням обсягів
виробництва та реалізації продукції, підвищення середньомісячної заробітної
плати, збільшення обсягу реалізованої продукції в розрахунку на 1 га
лісу, а також виробітку. З іншого боку, значними коливанням або негативними тенденціями характеризуються динаміка рентабельності реалізованої продукції, середньооблікової чисельності працівників, виробництва товарів народного споживання, обсягу капітальних вкладень, в
тому числі у придбання техніки, а також коштів на рахунках. Тобто ще
є багато напрямків, де потрібно покращити фінансові результати роботи
міжгосподарських лісгоспів, що функціонують у системі АПК регіону.
Для цього потрібно створити систему постійного моніторингу основних
показників-індикаторів, що характеризують фінансові результати діяльності цих підприємств не лише за рік, а за менші часові відрізки (місяць,
квартал). Це значно розширить можливість керівного органу цих підприємств на регіональному рівні (Головне управління агропромислового
розвитку облдержадміністрації), приймати оперативні управлінські рішення щодо поточної діяльності та перспектив розвитку системи міжгосподарських лісгоспів.
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