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СЕКЦІЯ 1. СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РОЗВИТОК 
ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ 

 

Беспарточна О. І. 

Корніяш В.С. 

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського                   

м. Кременчук 

 

ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН 

 

У сучасних умовах є важливим питанням, щодо впливу інфляції на 

розвиток економіки, а особливо на грошово-кредитну систему держави. З 

одного боку вона є негативним явищем для суспільства і економіки в цілому, з 

іншого боку розвиток  економіки з нульовим рівнем інфляції дуже складний. 

Актуальність роботи полягає в тому, що в наш час разом із динамікою 

ВВП спостерігається підвищення ціни на продукцію і послуги, тобто зростання 

рівня інфляції, що в свою чергу може призвести до того, що профспілки будуть 

домагатись індексації номінальної заробітної плати, внаслідок чого відбудеться 

до збільшення темпів росту останньої над зростанням продуктивності праці і 

відповідно розкручування інфляційної спіралі.  

Тому необхідно постійно  досліджувати сучасний стан інфляційного 

процесу в Україні  і подальші шляхи вирішення проблем, пов’язаних з нею. 

Після  закінчення Євро 2012 в Україні спостерігалося зростання ВВП. 

Але також існувало багато прогнозів щодо  зростання рівня інфляції.  

Згідно з прогнозом головного економіста інвесткомпанії «Драгон 

Капітал» Бєлан О., інфляція на кінець 2012 року мала скласти 9,5 % у випадку, 

якщо влада погодиться підвищити ціни на газ відповідно до вимог 

Міжнародного валютного фонду, і 7,5 % - у випадку стабільності тарифів. 
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Аналітик інвесткомпанії «Конкорд Капітал» Рекрут С., в свою чергу, 

прогнозував, що з урахуванням підвищення для населення тарифів на газ на  

15–20 %, інфляція в поточному році може прискоритися до 9,1 % [2]. 

 У той же час Міжнародний валютний фонд прогнозував 7,9 % інфляції в 

Україні у поточному році. У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз 

інфляції в 2012 р. до 6,1 % [1]. Але на  думку фінансового аналітика Е. 

Наймана, до літа рівень інфляції складе близько 1%, а восени – 8 %. 

Таким чином  більшість економістів спиралися на те, що інфляція 

підвищиться. Підбивши підсумки 2012 року можна сказати одне, що багато з 

прогнозів не справдилися, адже Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2 %. 

Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 

року (0,6 %). Динаміку індексу споживчих цін ми зобразили  на рисунку 1. 

Рис. 1 Динаміка індексу споживчих цін протягом 2012 р. 

Розглянувши динаміку індексу споживчих  цін за 2012 рік, можна 

побачити, що найбільший показник  був у березні. Причиною  підвищення цін 

було підвищення вартості нафти на світових товарних ринках, зростання цін на 

сирі продукти, сезонний фактор,  а також високою продовольчою інфляцією на 

світових ринках. 

У вересні спостерігалася  невелика інфляція, яка була  забезпечена 

подорожчанням пального та освітніх послуг. Усупереч очікуванням експертів, 
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різкого цінового стрибка не відбулося, оскільки вартість харчових продуктів, 

згідно з урядовими підрахунками, надалі знижується - у вересні ще на 0,1 % [4].  

За грудень 2012 року інфляція становила 0,2 %, але в цілому за рік індекс 

споживчих цін уперше за останні десять років знизився на 0,2 %. Це зумовлено 

впливом високої пропозиції продовольчих товарів та зниженням цін на їх 

значну групу, зокрема плодово-овочеву продукцію (22,5 %), цукор (16,8 %), 

яйця (-19,7 %) й іншу. Таке здешевлення викликане, як досить високим 

врожаєм 2012 року,  так  і  значним покращенням інфраструктури  із  зберігання 

та реалізації продуктів харчування [3]. 

З одного боку  зниження інфляції  можна зараховувати як прогрес, але з 

іншого – деякі економісти зазначають, що  дефляція шкодить динаміці 

української економіки більшою мірою, ніж інфляція, насамперед, стимулює 

зниження ділової активності.  

В січні 2013 року споживчі ціни в Україні знову підвищилися на 0,2 %. 

Тобто спостерігалося здорожчання «продовольчого кошику», і почала набирати 

оберти інфляція, на яку впливали зростаючі ціни на продукти харчування, 

перегляд комунальних тарифів у деяких містах та  інше. 

Таким чином, хоч інфляція зараз  знаходиться на  низькому рівні, але 

через зобов`язання України щодо умов входження до  Європейського Союзу, 

зокрема збільшення  ціни на газ для населення та інших комунальних послуг, 

інфляція може прискоритися. Також  цьому процесу може посприяти зростання 

тарифів на енергоносії та збільшення гнучкості обмінного курсу. 

Для того, щоб не допустити  надмірне зростання інфляції потрібно 

насамперед  не приховувати реальні показники, що її визначають,  встановити 

оптимальну комунальні тарифи, а також  запобігати інфляційним очікуванням, 

проводити жорстку податкову політику. 
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ЗОВНІШНЄ ФІНАНСУВАННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 

ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІК 

 

З поглибленням процесів глобалізації й інтеграції світової економіки роль 

зовнішнього фінансування суттєво зростає. На сучасному етапі розвитку 

світової економічної системи зовнішнє фінансування є одним із джерел 

забезпечення економічного розвитку країн світу. Від інтенсивності й 

результативності інвестиційних процесів, значною мірою залежить успіх 

економічних, соціальних і політичних перетворень. 

Світовий досвід свідчить, що країни з трансформаційними економіками 

не в змозі вийти із економічної кризи без залучення і ефективного 

використання зовнішнього фінансування. Акумулюючи підприємницький, 

державний та змішаний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних технологій 

та менеджменту, зовнішнє фінансування, і перш за все у вигляді іноземних 

інвестицій, не тільки сприяє формуванню національних інвестиційних ринків, 
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але й додає динаміки розвитку ринків товарів та послуг, стимулює розвиток 

національних економік. 

В Україні ж, незважаючи на деяке пожвавлення інвестиційного процесу, 

позитивні тенденції в інвестиційній сфері ще не набули сталого характеру, 

продовжують діяти чинники, що стримують приплив іноземного капіталу. Тому 

забезпечення економічного зростання актуалізує проблему зовнішнього 

фінансування у процесі розвитку національної економіки [1]. 

Важливо пам’ятати, що проблему зовнішнього фінансування 

трансформаційних процесів в національній економіці слід розглядати системно 

та комплексно, розрізняти її вирішення на макроекономічному та 

мікроекономічному рівнях, враховуючи при цьому, що ці два рівні зовнішнього 

фінансування не існують окремо, а взаємопов’язані між собою. 

На сьогодні центральне місце серед методів залучення зовнішнього 

фінансування з метою трансформації господарської системи України займають 

кредити міжнародних організацій, і перш за все – Міжнародного валютного 

фонду, групи Світового банку і Європейського банку реконструкції та 

розвитку. 

За двадцять років співпраці з МВФ Україна отримувала кредити за 

програмою системної трансформаційної позики, реалізувала програми “Стенд-

бай” та запровадила Програму розширеного фінансування [3].  

Однією із загроз фінансової безпеки держави є зростання зовнішнього 

державного боргу. За даними Національного банку України валовий зовнішній 

борг України не тільки постійно зростає в абсолютних розмірах, а й відносних 

величинах. Починаючи з 2009 року він перевищує загальновизнаний критичний 

розмір по відношенню до ВВП – 60 % (рис.1) [2]. 

Таким чином, в Україні, як і у багатьох країнах з трансформаційною 

економікою, виникає проблема залежності від зовнішнього фінансування. 

Проте, ефективне використання зовнішнього фінансування трансформаційних 

процесів неможливе без урахування впливу сформованих у суспільстві 

інституцій, особливо неформальних. 
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Рис.1. Валовий зовнішній борг України. 

Без глибокого наукового аналізу сутності цих інституцій, визначення 

реальних шляхів їх кардинального реформування, трансформаційні процеси 

можуть затягнутись і призвести в результаті до непередбачуваних соціально-

економічних наслідків. 

Залучення зовнішнього фінансування в українську економіку сприяє її 

економічному зростанню на основі більш ефективного використання 

національних ресурсів. На даний момент Україна не здобула серйозних 

досягнень в сфері інвестиційної привабливості. Так, Україна зазнає значного 

падіння рейтингових позицій в порівнянні з іншими країнами світу. Означена 

ситуація спричинена низкою таких факторів, як торговельні бар’єри в основі 

інвестиційного законодавства, непрозорість державної політики, ненадійність 

банківської системи та перешкоди при проходженні митних процедур. Проте, 

Україна має важливі конкурентні переваги, порівняно із більш розвинутими 

країнами світу, такі як: нижчі витрати на кваліфіковану робочу силу, місткий 

внутрішній ринок, потенціал окремих галузей внутрішньої економіки, вигідне 

геополітичне положення. Правильний та раціональний розподіл іноземних 

інвестицій між галузями народного господарства забезпечить економічний 

розвиток та підвищить авторитет нашої країни на світовій економічній арені. 

Вирішення проблем, які перешкоджають ефективному інвестуванню, 

сприятиме покращенню інвестиційного клімату країни та її економічного 

становища. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В 

УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Світові фінансові ринки є своєрідною нервовою системою глобального 

економічного розвитку. Тож від їх стану, вочевидь, залежить дієвість впливу 

фінансового механізму на продуктивність інноваційного розвитку національних 

економік. Враховуючи волатильність міжнародних фінансових ринків, яка 

неконтрольовано змінюється на різних етапах розвитку, можна зробити 

висновок про значну кореляцію між характером процесів, що відбуваються на 

них, і станом інноваційних процесів в окремих країнах. Особливо високою така 

кореляція буде спостерігатися в країнах з низьким доходом на душу населення і 

високою часткою експорту у ВВП. 

Якщо зважити на високу інтегрованість української економіки у світовий 

економічний простір, низький за європейськими нормами рівень доходу на 
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душу населення та сировинну спрямованість експорту, ці проблеми в значній 

мірі актуальні для України. Як показує досвід, такі країни є найбільш 

уразливими для світових фінансово-економічних криз. Посткризовий період 

для них розтягнутий у часі і проходить досить важко. Тому дослідження цих 

проблем є актуальним в даний час. 

Фінансові ринки є похідними по відношенню до економічної моделі, 

прийнятої в тій чи іншій країні або групі країн. Їх учасники у своїй поведінці 

керуються тими ж загальноприйнятими, ментально-допустимими нормами і 

підходами, на яких будується прийнята економічна модель. 

Таким чином, фундаментом будь-якої моделі є комплекс культурних, 

етнічних, соціально-психологічних, релігійних, історичних і інтелектуально-

емоційних установок людей, як носіїв національної або расової приналежності. 

Тобто, те, що ми називаємо менталітетом. 

Відзначимо, що в даний час в основі функціонування світових фінансових 

ринків лежать базові першоелементи англо-саксонської економічної моделі. 

Виділимо серед них такі як вигода будь-якою ціною, швидкість власного 

збагачення, міфологізація переможця, культ споживання. Характерно, що свої 

"драйвери" присутні і в будь-який інший економічної моделі, і, як правило, 

вони мають ментальні корені, властиві окремим націям чи расам. 

Будь-яка система містить у собі першоелементи самотворення, які 

дозволяють їй функціонувати і розвиватися. З іншого боку, в ній обов'язково 

присутні першоелементи саморуйнування, які об'єднуються в єдиний механізм і 

активізують процес руйнування системи за певних умов. Це її діалектичне 

властивість, як сукупності пов'язаних елементів, що утворюють певну єдність. 

До таких систем можна віднести як самі економічні моделі, так і їх надбудови. 

В останні десятиліття фінансові оператори все більше керуються 

короткостроковими інтересами і мотивами прибутку, ніж довгостроковою 

стратегією продуктивного виробництва. Це веде до виникнення дисбалансу між 

фінансовим і реальним секторами економіки, а, також, призводить до 

виникнення фінансових криз та економічних рецесій. Саме переважання Понці-
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фінансування, як моделі поведінки учасників фінансових ринків є ключовою 

причиною фінансової нестабільності у світі. 

Відзначені особливості можна характеризувати як певною мірою 

порушення взаємозв'язку між джерелами капіталу і його реальними 

споживачами, тобто суб'єктами реальної економіки. Цей розрив також 

посилюється бурхливим розвитком фінансової інженерії, яка постійно 

пропонує фінансовим операторам нові похідні інструменти, цінність 

використання яких в цілях хеджування дуже обмежена. 

Потрібно відзначити, що через систему міжнародних фінансових ринків 

залучаються значні фінансові ресурси, які знаходяться в розпорядженні 

економічних суб'єктів. Що стосується економічно розвинених країн, то таке 

відволікання не призводить до дефіциту кредитних ресурсів зважаючи на 

структурну збалансованість як ринків, так і їхніх економік у цілому. Для 

економік, що розвиваються, такий відтік коштів у спекулятивні операції 

певною мірою знижує їх кредитний потенціал і, зокрема, призводить до втрати 

інноваційного капіталу. 

При розгляді питання фінансової інтеграції неможливо обминути 

лібералізаційний аспект внутрішньої фінансової політики. Необхідно 

наголосити, що він повинен враховувати існуючий рівень розвитку економіки. 

При цьому ступінь лібералізації повинна зростати лише в міру підвищення 

«цивілізованості» економіки та набуття умов її розвитку ознак сталості. 

Успішність реалізації завдань фінансової складової економічної політики, а, 

отже, й ефективність економічного розвитку залежить від правильного 

визначення на кожному етапі найбільш адекватних інститутів, форм і рівня 

лібералізації. 

На нашу думку, висока інтеграція в міжнародний фінансовий простір 

можлива і доцільна тільки при створенні умов інноваційного розвитку власної 

економіки. Такі умови повинні створювати можливості забезпечення 

достатнього рівня прибутку на вкладений капітал в результаті задоволення 

фінансових потреб реальної національної економіки. Створення сприятливих 
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умов для інноваційного інвестування всередині країни має стати привабливим 

для і для припливу іноземного капіталу. У цьому зв'язку також має бути 

вирішено питання обмеження ввезення іноземного спекулятивного капіталу в 

країну з метою запобігання негативним наслідкам його одномоментного вивозу 

з країни. 

Таким чином, створення умов інноваційного розвитку національної 

економіки в аспекті її зв'язків з міжнародними фінансовими ринками 

передбачає комплекс заходів, в основі яких лежить необхідність ментальної 

прив’язки діючої економічної моделі, обмеження спекулятивної спрямованості 

інвестиційної діяльності та стимулювання розумного протекціонізму щодо 

джерел фінансування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. 
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ 

СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ЯК ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТУВАННЯ 

 

Соціальний захист – це одна з найбільших статей витрат у системі 

державних фінансів. В залежності від держави та її рівня розвитку через 

систему соціального захисту перерозподіляється від 5 до 30% ВВП.  Однією з 

негативних тенденцій останнього часу у більшості країн світу є те, що системи 

соціального захисту стали заручниками політичної кон’юнктури, що спричиняє 

до постійного нарощування соціальних програм та виплат.  А тому не дивно, 

що у багатьох країнах світу виникають проблеми, пов’язані з дефіцитом 

фінансових ресурсів, які необхідні для покриття усіх соціальних програм. 

Враховуючи таке становище, вважаємо, що подальший розвиток системи 
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соціального захисту населення та його фінансового забезпечення стає 

можливим лише за умови повного аналізу потреби у фінансових ресурсах, їх 

забезпечення реальними джерелами фінансування та аналізу впливу на 

економічний та соціальний розвиток держави.   

В Україні на даний час відсутній комплексний підхід до прогнозування та 

планування фінансового забезпечення соціального захисту. Як вірно відзначає 

Бубенко П.Т., діючі підходи до соціального планування нерідко не приводять 

до достовірного обґрунтування надходжень та видатків і не орієнтовані на 

результат, що зумовлено недостатністю методології та методичного 

забезпечення бюджетного планування [1, c.31].  За таких умов важливим стає 

розробка ефективних методів планування фінансового забезпечення 

соціального захисту населення, які б враховували усі соціально-економічні та 

демографічні фактори. Формування об’єктивних та обґрунтованих прогнозів 

вимагає точної та повної статистичної інформації. Саме тому стає важливим 

розробка допоміжних рахунків соціального захисту в Україні, як широко 

визнаного в європейській статистиці інструменту узагальнення, опису та 

аналізу фінансування національних систем соціального захисту. 

У міжнародній практиці для прогнозування та планування різного роду 

бюджетів використовується значна кількість методів та підходів, які 

опираються як на економіко-математичні методи (автокореляція, лінійні та 

нелінійні тренди, економічні моделі) так і на експертні оцінки. Проте, основним 

недоліком,  побудованих на основі даних методів прогнозних моделей є те, що 

їх здебільшого використовують для складання класичних бюджетів. У той же 

час бюджет соціального захисту населення є іншим як за структурою так і 

умовами формування (наприклад, слід враховувати неформальні доходи та 

витрати населення, здійснювати демографічне прогнозування тощо). Тому у 

розвинутих країнах світу існують специфічні підходи до прогнозування та 

планування доходів та витрат соціального захисту. Необхідною умовою 

успішного прогнозування та планування є наявність повноцінної статистичної 

інформації про досліджуване явище. В Європейській Співдружності у всіх 
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країнах-членах широко використовується такий інструмент узагальнення, 

опису та аналізу фінансування національних систем соціального захисту як 

допоміжні рахунки соціального захисту [2, c. 4]. На жаль, сьогодні в Україні 

лише розпочали роботу по запровадженню національних рахунків соціального 

захисту, а тому прогнозування фінансового забезпечення соціального захисту 

слід проводити у два етапи. Перший – це статистичне обґрунтування, тобто 

методологічно узгоджена система доходів та витрат системи соціального 

захисту країни. Назвемо даний компонент системою соціальних статистичних 

даних (СССД). Другий - прогноз доходів та витрат, який здійснюється на 

середньостроковий період на основі моделювання соціальних доходів та витрат 

згідно альтернативним економічним, демографічним та законодавчим 

сценаріям. Цей компонент називатиметься соціальним бюджетом. Він 

включатиме у собі аналітичну та роз’яснювальну роботу, яка базується на 

аналізі статистичних даних та перетворення їх в конкретні математичні 

розрахунки. 

Розробка комплексної СССД базується на Європейській системі 

інтегрованої статистики соціального захисту (ESSPROS) [5], яка регулюється 

рядом документів Європейського парламенту [3] та Комісії ЄС [4] щодо 

запровадження та функціонування даної системи. 

Система соціальних статистичних даних (СССД), на нашу думку, 

повинна відповідати таким вимогам: 

- повинна бути розроблена так, щоб мати єдину методологічну 

основу по розрахунку показників з іншими інформаційними системами, і, 

насамперед, з системою національних рахунків (СНР), яка використовується в 

усьому світі як методологічна база для складання національних рахунків; 

- повинна усесторонньо охоплювати усю систему соціального 

захисту в країні. Тобто показники повинні відображати усі соціальні витрати та 

доходи незалежно від джерел фінансування (державні та недержавні, формальні 

та неформальні); 

- повинна відображати структуру фінансового забезпечення 
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соціального захисту: показувати структуру фінансових надходжень 

(працівники, роботодавці, держава тощо) та структуру соціальних витрат за 

усіма видами соціального захисту (соціальне страхування, соціальне 

забезпечення, соціальна допомога) і формальними та неформальними 

інституціями. 

На рис. 1. схематично показано весь запропонований процес щодо 

створення СССД в Україні. 

Розроблена СССД є основою для подальшого планування фінансового 

забезпечення соціального захисту. Для прогнозування майбутніх доходів та 

витрат у складних структурованих системах (якою являється система 

соціального захисту) одним з найбільш ефективних методів є використання 

моделювання. 

 
Рис. 1.  Схема формування системи соціальних статистичних даних в 

Україні (СССД) 

Модель – це спрощена та уявна версія модельованого об’єкта або явища 

(прототипу), яка в достатній мірі повторює властивості, суттєві для цілей 

конкретного моделювання (опускаючи несуттєві властивості, в яких він може 

відрізнятися від прототипу). У нашому випадку, рівень спрощення буде 
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залежати від кількості доступної статистичної інформації. Водночас, для 

здійснення моделювання необхідними є також показники, які характеризують 

певні детермінанти, що взаємопов’язують соціальні доходи та витрати: 

показники демографічного та економічного розвитку, включаючи зайнятість, 

безробіття, заробітну плату, а також законодавчо визначені умови, що 

регулюють національну систему соціальну захисту (пенсійний вік, розмір 

прожиткового мінімуму, мінімальний страховий стаж тощо). Лише після того, 

як дані показники будуть визначені, можна їх усі зібрати в єдину модель. Тобто 

об’єднання показників соціальних доходів та витрат, а також детермінант, які їх 

пов’язують є кроком від системи соціальних статистичних даних (СССД) до 

системи проектування та моделювання. 
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО НЕСТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Світова фінансова криза продемонструвала, що жодна держава не може 

бути застрахована від ризиків, які  пов’язані з нестабільністю глобальної 

фінансової системи.  

Глобалізація веде не лише до розширення, поглиблення та прискорення 

взаємозв’язків між країнами світу, але й глобалізує фінансові ринки та здійснює 

зростаючий домінуючий вплив на національні економіки глобальних 

фінансових ринків і транснаціональних корпорацій [1]. 

Процеси глобалізації швидкими темпами охопили практично усю світову 

економіку, зумовили виникнення значних ризиків у всіх сферах, зокрема, у 

фінансовій. Під впливом глобалізації змінюється модель побудови як світової, 

так і національних фінансових систем. 

У зв’язку з більш високим рівнем інтегрованості національних 

фінансових ринків у світовий значно посилився вплив чинників фінансової 

нестабільності на стан національних економік, насамперед, за рахунок 

зростаючого тиску з боку відпливу капіталу з країни. Найбільш вразливими від 

породжених глобалізацією ризиків є країни з ринками, що розвиваються, одна з 

яких – Україна. Значні втрати у фінансовому секторі, відтік капіталу й 
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скорочення обсягів зовнішньоторговельних операцій спричинили спочатку 

зниження темпів зростання, а згодом й падіння обсягів ВВП, яке значно 

перевищувало аналогічні показники більшості країн світу. 

Відбулося розбалансування фінансового ринку, значне зниження 

ефективності функціонування банківської системи, знецінення національної 

валюти, прискорення інфляційних процесів тощо. 

Найбільш відчутне у світі падіння обсягів виробництва та знецінення 

національної валюти Л.В. Шинкарук вважає закономірним результатом якості 

економічного зростання, яке мало місце у докризовий період та 

обумовлювалося в основному двома чинниками: зростанням цін на товари 

традиційного українського експорту, й високим внутрішнім попитом, який 

стимулювали монетарна політика та суттєве збільшення кредитування за 

рахунок іноземного капіталу [2, с. 64].  

Тобто економічне зростання в докризовий період спричинялося 

переважно під дією сприятливих чинників зовнішнього походження і в меншій 

мірі внутрішніх чинників. Ця особливість економічного зростання та 

залежність рівня фінансової стабільності в Україні від стану світової економіки 

і фінансового ринку відзначається В.М. Гейцем, який вважає, що неефективна 

міжнародна спеціалізація сформувала небезпечну залежність національної 

економіки від кон’юнктури світових товарних та фінансових ринків і 

обумовила високу вразливість від макроекономічної стабільності [3, с. 25-26]. 

Значна глибина кризового стану економіки зумовлена, насамперед, 

наявними макроекономічними диспропорціями, що породжені 

довгостроковими системними суперечностями: 

– надмірною часткою споживання і низьким обсягом нагромадження; 

– надмірно високою відкритістю економіки, низьким рівнем її 

диверсифікації та відносно вузькою спеціалізацією експорту, що сформувало 

високу залежність економічної динаміки та фінансового становища від ділового 

бізнес-циклу світової економіки і кон’юнктури зовнішніх ринків; 
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– інституційної нерозвиненості фінансової системи та вузькості 

механізмів рефінансування банківської системи, що призвели комерційні банки 

до надмірних обсягів зовнішніх запозичень та нарощування у великих обсягах 

зовнішнього боргу. 

З виникненням міжнародної кризи ліквідності зменшилися обсяги 

зовнішніх запозичень при наростаючому відпливу капіталу, що значно знизило 

ліквідність банківської системи й призвело до скорочення кредитування, 

інвестицій та споживання. 

В сучасний період більш прискорене зростання обсягів імпорту у 

порівнянні з експортом, наростання негативного сальдо платіжного балансу, 

зменшення золотовалютних резервів НБУ можуть свідчити про посилення 

фінансової нестабільності в Україні.  
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Японія сформувала власну систему мотивації, яка заснована на 

особливостях національних традицій та передового досвіду. Основою японської 
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мотивації праці є гармонізація праці та капіталу, крім того важливим фактором  

стиль управління, який базується на переконанні , а не на примусі.  

Японська система мотивування  включає п’ять підсистем: пожиттєвого 

найму; оплати праці; кадрової ротації ; репутації; підготовки на робочому місці. 

Розглянемо більш детально кожну підсистему. Найбільш значимою є 

підсистема пожиттєвого найму. Суть її полягає в тому, що робітнику 

пропонується працевлаштування у єдиного роботодавця з часу закінчення 

навчального закладу до виходу на пенсію. Для прийняття на роботу працівника 

спеціально підготовлені представники корпорацій і державних служб на протязі 

тривалого періоду підтримують зв’язки з різними навчальними закладами, 

знайомляться з випускниками та у неформальній обстановці вивчають їх 

здібності, інтереси, також вони відвідують іспити потенційних кандидатів на 

роботу,  досліджують сімейний стан, оцінюють рекомендації та відгуки. Після 

тестування та здачі спеціального екзамену кандидата наймають на роботу з 

випробувальним терміном. В штат компанії на все життя до виходу на пенсію, 

працівник приймається після річного стажування на певній посаді та отримання 

позитивних характеристик. Такий працівник прийнятий на постійний основі не 

може бути звільненим ні за яких обставин, крім форс – мажорних, він отримує 

високу заробітну плату, яка постійно зростає та користується багатьма пільгами 

і перевагами. Якщо працівник звільняється та переходить на роботу до іншої 

компанії він втрачає всі пільги та починає свою кар’єру знову. 

Пожиттєвий найм історично був призначений для чоловіків, які 

працювали на постійній основі у крупних промислових або комерційних 

компаніях. Їх частка складала майже одну третю від загального числа зайнятих 

у Японії, решта дві третіх – зайняті у сфері послуг або у приватному секторі, 

особи зайняті на нерегулярній основі та жінки, які працюють до заміжжя.  

Система пожиттєвого найму забезпечує стабільність персоналу, вірність 

власному колективу і фірмі. Робітнику вигідно працювати до виходу на пенсію 

на одному підприємстві, до нього ставляться з великою повагою, а заробітна 

плата збільшується пропорційно до відпрацьованого часу. Слід відмітити, що  
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система оплати праці при пожиттєвому наймі спрямована на задоволення 

життєвих потреб працівника у відповідності з етапами його кар’єри.  

В теперішній час, у зв’язку зі старінням японського суспільства система 

пожиттєвого найма є нерентабельною. Тому все частіше застосовується 

тимчасовий найм, або короткостроковий найм на сезонні, підсобні роботи, 

найм на неповний тиждень тощо. 

Підсистема оплати праці є важливою складовою матеріального 

мотивування працівника. Рівень оплати праці у Японії сьогодні один з 

найвищих у світі. Відповідно до принципу зростання заробітної плати в 

залежності від стажу середньостатистичний 50-річний співробітник отримує 

щомісячно майже 482 тис. іен, що скаладає більше $4 тис.[1 ]  

Місячний заробіток доповнюється преміями, що сплачуються 2 рази на 

рік і формуються з тарифного заробітку, наданого за встановлений робочий час 

та наднормових доплат. У свою чергу, тарифний заробіток складається з 

тарифної ставки і надбавок до неї. 

Структура заробітної плати включає :  

 тарифну ставку, або основний оклад, які встановлюються в 

залежності від стажу роботи й освіти та зростають із збільшенням тривалості 

роботи на підприємстві; 

 надбавки, премії, бонуси, що виплачуються як щомісяця, так і раз у 

півріччя. Їх величина складає від 10 до 50 % базової ставки; 

 виплати на соціальні потреби: утримання родини, оплата проїзду на 

роботу, квартплата, медичне обслуговування, соціальне страхування – усього 

близько 50 видів надбавок, що складають близько 20 % фонду зарплати, а 

також вихідні допомоги, що по своїх розмірах забезпечують нормальне життя 

працівникам у старості. 

Оплата праці у Японії залежить від стажу, при цьому вважається, що 

після року роботи працівник працює краще та ефективніше, тому його 
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винагороджують майже автоматично. Рішення про збільшення заробітної плати 

приймає Служба мотивації фірми, або безпосередній керівник підрозділу. 

Японська мудрість, стверджує, що старшого слід поважати. Ця мудрість 

лежить в основі нарахування заробітної плати по старшинству. Оплата по 

старшинству має дві особливості: по – перше, вона відрізняється незначною 

диференціацію, по – друге, розмір заробітної плати з точки зору мотиваційної 

теорії наближений до оптимального. 

У Японії одна з самих низьких у світі диференціація в оплаті труда – 1:4. 

Сьогодні заробітна платня представників вищого керівництва компаній 

винятково перевищує більш ніж у сім – вісім раз заробітну плату щойно 

прийнятого на підприємство працівника. Тому як психологічний, так і 

матеріальний розрив між працівниками найнижчої та найвищої ланки меньший, 

ніж в інших країнах [2].  

Ротації персоналу у Японії приділяється велика увага, оскільки японські 

фахівці вважають, що перебування працівника на одній посаді визиває втрату 

інтересу до праці, зниження рівня відповідальності та виконавчої дисципліни. 

Підсистема кадрової ротації характеризується регулярною зміною (кожні 2–3 

роки) рядовими працівниками і керівниками свого робочого місця всередині 

фірми. При цьому змінюється не тільки посада, але і підрозділ, ротація 

здійснюється без згоди працівника з метою розширення кругозору,  виявлення 

резервів  росту підприємства та підвищення якості продукції. Слід відмітити, 

що ротація гарантує не тільки добросовісну, якісну, але і творчу  діяльність  

персоналу підприємства. 

Система репутації забезпечує перспективну діяльність всіх працівників 

для того, щоб при переході працівника через 2-3 роки на нове місце роботи, за 

ним закріпилась репутація ініціативного і порядного працівника. При цьому на 

кожного працівника складають характеристику, яка впливає на ротацію и 

визначає його трудову кар’єру. 

Що ж до системи підготовки на робочому місці, цікавим є факт, що 

японські фірми витрачають на навчання персоналу у розрахунку на одного  
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занятого у 3–4 рази більше ніж американські [3]. При цьому безперервне 

навчання розглядається як частина праці. Основою японського професійного 

навчання у фірмах є концепція «гнучкого працівника», метою якої є відбір та 

підготовка робітника по 2–3 спеціальностям, а також забезпечує підвищення 

кваліфікації протягом  трудового життя. 

Мотивування працівника у Японії не може бути відокремлено від 

колективу, воно орієнтовано на внутрішні якості особистості, на гармонію 

відносин серед персоналу фірми.  

Таким чином, японський досвід управління персоналом свідчить про те, 

що система адекватного мотивування працівників, які створюють реальне 

багатство країни, забезпечує ефективне функціонування економіки однієї з 

найрозвинутіших держав світу. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЇ РИЗИКУ ЗНЕЦІНЕННЯ  ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ 

РЕЗЕРВІВ 

 

Золотовалютні резерви (ЗВР) країни мають надзвичайно важливе 

значення, є одним із інструментів-регуляторів національної економіки та 

забезпечують стабільність функціонування світової валютної системи. Тому, 

виникає потреба в підтриманні їх оптимального обсягу та структури за  

допомогою зменшення ризику знецінення.  

Так, найбільшу частину ЗВР складає валютний резерв (рис. 1), що в  свою 

чергу передбачає забезпечення відповідного співвідношення між валютами. 

Рис. 1 – Структура золотовалютних резервів України станом                               

на грудень 2012 р. 

Необхідність диверсифікації золотовалютних резервів полягає у тому, що 

найбільшу частину резервів Національний банк України тримає в цінних 
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паперах, номінованих в доларах США і євро. Зміна в структурі валютного 

резерву пропорцій долара і євро зображена  в таблиці 1. 

Таблиця 1 Питома вага валют у структурі валютного резерву України 

протягом 2008–2011рр. [1,2,3] 

Роки Види 
валют 2008 2009 2010 2011 2012 

Долар 
(США) 43% 44,81% 56,50% 19,50% 44,39%. 

Євро 30,55% 34,17% 27,70% 41,30% 37,6%, 

Інші валюти 26,45% 21,02% 15,80% 39,20% 18,01% 

Як свідчать дані таблиці 1, динаміка пропорцій валют має непостійний 

характер. Так,  у 2012 р. у порівнянні з 2011 р. частка євровалюти у 

золотовалютних резервах НБУ зменшилась з 41,30 %  до 37,6 %, а долара – 

збільшилась з 19,5 до 44,39 % [1]. 

В умовах нестабільної поведінки основних валют, тобто частого 

коливання їх курсу, існують значні ризики знецінення золотовалютних 

резервів, особливо за умов світової фінансової кризи. Тому, основним  

завданням НБУ повинна стати  диверсифікація валютного резерву. 

Диверсифікація ЗВР спрямована на захист його обсягу від ризику втрат 

коштів унаслідок коливання обмінних курсів різних валют, а також 

забезпечення міжнародних розрахунків і проведення валютних інтервенцій. 

Розширення структури ЗВР можливо за рахунок наступних заходів. 

Поряд з основними світовими грошовими одиницями в українському 

золотовалютному резерві необхідно передбачити залучення китайського юаня і 

російського рубля. 

За відомим індексом Біг Мака було встановлено, що  юань – одна з 

найбільш недооцінених на даний момент валют – має величезний потенціал до 

зростання. За прогнозами китайська валюта буде помірно зростати відносно 

долара США в найближчі роки та зміцниться майже на 10 %. Уряд Китаю 
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передбачає своп-операції на весь обсяг товарообігу між двома країнами, з 

метою розширення зон впливу своєї валюти на інші країни. Це дозволить 

Україні  диференціювати свої резерви [5]. 

Залучення російського рубля до ЗВР збереже у держрезервах Україні                

8 млрд. дол. Введення рубля також зацікавить російських споживачів в 

українських товарах: платежі з росіянами за енергоносії (і не тільки) будуть 

обслуговуватися російською валютою, що в свою чергу стимулюватиме 

взаємний товарообіг між країнами. Наступною важливою обставиною є те, що  

рублі не будуть конвертуватись в долари та євро, внаслідок чого не 

знижуватимуться золотовалютні резерви при розрахунках за газ [4]. 

Поряд із залученням рубля та юаня, також необхідно поповнювати ЗВР 

стабільними валютами: єною і фунт стерлінгом, що дозволить отримати 

позитивний ефект для валютних резервів держави. Крім того, потрібно 

мінімізувати обсяги валют, які на сучасному етапі не можуть забезпечувати 

стабільне функціонування золотовалютних резервів, особливо ті, які не 

використовуються в кошику СПЗ:  австралійські долари і швейцарські франки. 

Список використаних джерел 

1. Золотовалютні резерви НБУ [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.ukrinform.ua. 

2. Малютін О. Необхідність диверсифікації золотовалютних резервів 

України з метою мінімізації ризику їх знецінення / О. Малютін //Вісник 

львівського університету. –2009. – № 41. – С. 375–381. 

3. Население купило золотовалютный резерв НБУ [Електронний ресурс] / 

Режим доступу:http://banknews.com.ua/21364-naselenie-kupilo-zolotovalyutnyj-

rezerv-nbu.html. 

4. НБУ наповнюватиме держрезерви китайською валютою [Електронний 

ресурс] / Режим доступу: http://tsn.ua. 

5. Юань підніметься до 5,7 юаня/$1 в 2017 році [Електронний ресурс] / 

Режим доступу: http://news.finance.ua. 



 36 

СЕКЦІЯ 2. РОЗВИТОК БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ТА 
МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН 

 

Бабіченко В.В. 

к.е.н., доцент, 

Красуля Є.С. 

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 

м. Кременчук  

 

АНАЛІЗ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ 

 

Головною ознакою міжурядових відносин у будь-якій країні є організація 

та способи переміщення фінансових ресурсів від одного рівня влади до іншого. 

Трансферти є основним фінансовим інструментом реалізації міжбюджетних 

відносин [1]. Взагалі термін «трансферт» було вперше запроваджено в 

українську бюджетну практику у 1996 році разом із введенням нової бюджетної 

класифікації. Характерною ознакою щодо трактування міжбюджетних 

трансфертів, згідно Бюджетного Кодексу України є те, що до них можна 

віднести не лише грошові кошти, які отримують бюджети нижчих рівнів з 

державного бюджету, а й ті, які надходять від місцевих бюджетів до 

державного. 

  В структурі міжбюджетних трансфертів в основному переважають 

дотації і субвенції, що передаються з державного бюджету до місцевих, які 

щороку постійно зростають. Така ситуація призводить до зниження стимулів 

органів місцевої влади покращувати економічно – соціальний потенціал 

регіону, а звідси виникає і висока залежність місцевих бюджетів від органів 

державної влади. 

За даними Державного казначейства України, протягом  2007 – 2011 років 

відбувається стрімке зростання міжбюджетних трансфертів. Так, у 2011 році 

було перераховано майже 94,9 млрд. грн. трансфертів з державного бюджету до 
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місцевих бюджетів, що на 50,3 млрд. грн. більше за 2007 рік. У 2007, 2008, 

2009, 2010 роках ці показники становили – 44,6 млрд. грн.; 59,1 млрд. грн.;    

62,1 млрд. грн.; 77,8 млрд. грн. відповідно [2]. Що стосується надходження 

трансфертів до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, то можна 

побачити досить нерівномірну тенденцію, а саме: у 2007 році надійшло 4,3 

млрд. грн.; у 2008 році – 7,7 млрд. грн.; 2009 році – 7,8 млрд. грн.; 2010 році – 

6,6 млрд. грн.; 2011 році – 2,7 млрд. грн. Отже,  надходження трансфертів у 

2011 році зменшилося на 1,6 млрд. грн. порівняно з 2007 роком. 

  За допомогою міжбюджетних трансфертів можна вирішувати важливі 

завдання бюджетної політики, зокрема: 

   1) забезпечити збалансування доходів та видатків усіх бюджетів; 

   2) створити ефективний механізм перерозподілу бюджетних ресурсів 

між фінансово забезпеченими багатими і бідними регіонами; 

   3) підвищити зацікавленість органів місцевого самоврядування в 

збільшенні надходжень як до державного, так і до місцевих бюджетів з метою 

виконання покладених на них функцій. 

З метою покращення  планування та виконання місцевих бюджетів, їх 

ефективного збалансування доцільно удосконалити методику обчислення 

міжбюджетних трансфертів, обґрунтувавши нормативи бюджетної 

забезпеченості, ввівши у формульні розрахунки коефіцієнти, які 

враховуватимуть особливості функціонування окремих територій, нарощування 

обсягів закріплених доходів, податкової бази місцевого і державного бюджету. 

Такі дії зможуть активізувати стимулюючий механізм міжбюджетних 

трансфертів і покращити економічний потенціал не тільки регіонів, а й країни в 

цілому.      
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ 

ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

 

Система регулювання міжбюджетних відносин є важливою складовою 

бюджетного процесу, інструментом удосконалення фінансових відносин між 

центральними та місцевими органами влади, дієвим чинником соціально-

економічного та політичного розвитку України. Міжбюджетні відносини 

виникають на стадії виконання бюджетів. Найважливішою передумовою їх 

існування є необхідність здійснення перерозподілу бюджетних ресурсів 

усередині бюджетної системи, яка, у свою чергу, спричинена розбіжностями 

між обсягами коштів, акумульованих у бюджетах різних рівнів і видів, та 

потребою в них. 

Підставою для існування міжбюджетних відносин є: 

 визначений у законодавстві розділ повноважень між державною 

виконавчою владою та органами місцевого самоврядування; 

 гарантія фінансування витрат на реалізацію наданих повноважень 

збоку держави органам місцевого самоврядування; 

 діючий порядок розмежування доходів і видатків між рівнями 

бюджетної системи і місцевим бюджетам різних видів; 
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 фінансова підтримка місцевих бюджетів у зв’язку зі значними 

коливаннями рівнів податкового потенціалу окремих територій та 

об’єктивними розбіжностями в обсягах видатків. 

Змістовно міжбюджетні відносини включають такі основні рольові 

функції: 

 збалансованість бюджетів за доходами і видатками; 

 правову основу суб’єктів міжбюджетних відносин як сукупності 

відносин між органами державної влади і місцевого управління з приводу 

розмежування і закріплення між ними бюджетних повноважень, дотримання 

прав, обов’язків і відповідальності їх у сфері процесу складання і виконання 

бюджету; 

 економічну основу міжбюджетних відносин як системно організованих 

фінансових потоків і зв’язків між суб’єктами міжбюджетних відносин з 

приводу формування доходів, розподілу і використання за цільовим 

призначенням бюджетних коштів [1, c. 16]. 

Таким чином, міжбюджетні відносини за своїми рольовими функціями 

спрямовані на забезпечення монолітності бюджетної системи держави шляхом 

узгодженості складових бюджетної системи, яка досягається організаційно-

правовими та фінансовими відносинами між органами державної влади і 

органами місцевого самоврядування щодо встановлення та розмежування 

бюджетних повноважень, фінансових ресурсів, прав, обов’язків та 

відповідальності в ході бюджетного процесу. 

Існує чимало важливих проблем розвитку системи регулювання 

міжбюджетних відносин, які потребують всебічного дослідження та пошуку 

науково обґрунтованих шляхів розв’язання. Слід зауважити, що значним 

недоліком системи міжбюджетних відносин і бюджетного регулювання є 

практична відсутність належних зусиль щодо ліквідації надмірної 

диференціації бюджетної забезпеченості регіонів країни внаслідок 

нерівномірності розвитку регіональних продуктивних сил, реалізації 

конкретних переваг кожного регіону замість послаблення темпів розвитку 
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регіонів-донорів вилученням значних коштів для міжбюджетного 

перерозподілу [2, c. 45]. Тому з метою підвищення ефективності міжбюджетних 

відносин необхідно розробити нові та вдосконалити існуючі механізми 

регулювання системи міжбюджетних відносин як визначальної складової 

бюджетного процесу, що дасть змогу забезпечити збалансованість бюджетної 

системи України. 

Отже, система міжбюджетних відносин в Україні має базуватися на 

певних наукових ідеях, основних правилах формування [3, c. 65]. При побудові 

системи міжбюджетних відносин в Україні доцільно дотримуватись принципів 

збалансування бюджетів усіх рівнів, субсидіарності, прозорості, цільового 

використання коштів, справедливості та неупередженості, ефективності 

надання централізованої фінансової підтримки, відповідальності суб'єктів 

міжбюджетних відносин за використання бюджетних ресурсів. 

Важливим напрямком удосконалення міжбюджетних відносин є 

розширення дохідної частини місцевих бюджетів шляхом реформування 

податкового законодавства, а також перекладання певної частини видатків 

місцевих бюджетів на кінцевого користувача, що надасть змогу вивільнити 

значну частину бюджетних коштів для фінансування програм соціального та 

економічного розвитку регіонів. 
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У ПРОЦЕСІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО 

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ 

 

В умовах дефіцитності централізованих фондів грошових ресурсів 

питання посилення фінансового контролю, здійснюваного органами державної 

влади, управління, спеціалізованими фінансовими службами, який забезпечує 

прозорість і гласність бюджетного процесу, важливі як в теоретичному, так 

практичному аспектах. Значимість фінансового контролю в процесі виконання 

бюджету посилюється останнім часом, коли світові кризові явища негативно 

відбиваються на процесах формування і виконання бюджетів різних рівнів 

України, послабляючи бюджетну безпеку держави, викликаючи необхідність 

забезпечення адекватного сучасним потребам і світовим тенденціям управління 

бюджетними ресурсами,  їх цільового й ефективного використання.  

Органи Державної казначейської служби (ДКС) в частині виконання 

Державного і місцевих бюджетів України за видатками здійснюють попередній 

бюджетний контроль - на етапі реєстрації зобов'язань розпорядників і 

одержувачів бюджетних коштів; поточний контроль - в процесі оплати їх 

рахунків. У процесі попереднього контролю органами ДКС бюджетні 

правопорушення  фіксуються у вигляді відмов від реєстрації зобов'язань за 

відсутності необхідного для цієї процедури пакету документів, невідповідності 

цільового напряму використання бюджетних коштів зобов'язанням, 

недотримання розпорядниками і одержувачами  бюджетних повноважень і 

обмежень за загальним і спеціальним фондами. 

Причинами бюджетних порушень на стадії поточного контролю і, 

відповідно, відмови органами ДКС від прийняття до оплати рахунків є: 



 42 

неправильно заповнені реквізити платіжного доручення, відсутність 

зареєстрованих зобов'язань, невідповідність  кодів економічної класифікації 

видатків характеристиці платежу, перевищення затверджених кошторисних 

показників, відсутність підтверджувальних документів на отримання товарів, 

робіт, послуг і інші. 

Аналіз результативності попереднього і поточного контролю в системі 

Держказначейства України в процесі виконання видаткової частини бюджету за 

2008-2011 роки [1] свідчить, що в 2011 році відмов від реєстрації зобов'язань  і 

оплати  рахунків було на 5054,4 млн. грн. менше, ніж у 2008 році, що можна 

пояснити ретельним виконанням жорстких вимог казначейського 

обслуговування бюджетів розпорядниками і одержувачами.  

Варто зазначити, що результативність попереднього фінансового 

контролю в загальній структурі виявлених бюджетних правопорушень за цей 

період в органах ДКС України зросла з 44,8 % (3553,3 млн.грн.) до 77,5 % 

(2235,5 млн. грн.), а поточного –  знизилася  з 55,2 % (4385.9 млн.грн.) до 22,5 

% (650,3 млн. грн). 

Отже, запровадження казначейської системи касового виконання 

бюджетів сприяє підвищенню прозорості бюджетного процессу та ефективності 

використання бюджетних коштів.   Для розробки дієвішого механізму 

бюджетного контролю необхідно створити його науково обгрунтовану 

стратегічну концепцію. Вважаємо, що бюджетний контроль в органах 

Державної казначейської служби України буде ефективним тоді, коли він буде 

своєчасним, простим, гнучким і економічним, а порушники бюджетного 

законодавства будуть нести сувору відповідальність. 

Закон про державний фінансовий контроль в Україні, який в даний час 

розробляється, сприятиме поліпшенню бюджетної дисципліни та ефективному 

використанню централізованих грошових фондів держави. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

 

Запорукою стабільності і соціальної захищеності  населення країни є 

система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, 

ефективність функціонування якої у значній мірі визначається діяльністю 

Пенсійного фонду  України.  В  умовах дефіцитності фінансових ресурсів  і 

зростання  потреби в коштах  у зв’язку зі старінням суспільства, збільшенням 

числа пенсіонерів особливо загострюються проблеми фінансового забезпечення 

розвитку  Пенсійного фонду.  

Джерелами формування коштів Пенсійного фонду України є: страхові 

внески, кошти державного бюджету та  державних  цільових  фондів,  які 

відіграють основну роль у фінансовому забезпеченні, а також  добровільні 

внески  на  загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші 

надходження згідно законодавства.  

Аналіз надходжень до Пенсійного фонду України  ілюструє рис.1 [1]. 

Варто зазначити, що при зростаючій динаміці власних надходжень і 

надходжень з державного бюджету та цільових фондів за 2006-2012 роки, в 

структурі загального обсягу доходів Пенсійного фонду переважають власні 

доходи: у 2006 р. – 75,2 % , у 2007 р. – 74,2 %, у 2008 р. – 71 %, у 2009 р. – 69 %, 

у 2010 та 2011роках 65 % і 70,3 %. 
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Рис.1 Динаміка надходжень до Пенсійного фонду України 

Аналіз динаміки доходів і видатків (рис.2) свідчить, що з 2008 року 

спостерігається значне перевищення видатків бюджету Пенсійного фонду над 

доходами, тобто його дефіцит, викликаний нестабільністю фінансової та 

політичної системи країни, недосконалістю нормативних актів та сучасного 

законодавства, світовою фінансовою кризою.   

 

Рис.2 Динаміка доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду, млрд. грн. 

Фінансування дефіциту бюджету Пенсійного фонду України 

здійснюється за рахунок впровадження нових форм надходжень, використання 

кредитів, зменшення необґрунтованих пільг пенсіонерам, оптимізації надбавок 

та ін. Однак, незважаючи на проведені в ході  пенсійної реформи  законодавчі 
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зміни, фінансове забезпечення розвитку Пенсійного фонду залишається 

недостатнім. На нашу думку, при виборі доходних джерел  акценти доцільно 

робити на внутрішніх резервах, щонайменше залучаючи зовнішні запозичення. 
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МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Активний вплив місцевого самоврядування на формування нових 

суспільних відносин можливий лише в тому разі, якщо воно матиме в своєму 

розпорядженні достатні обсяги фінансових ресурсів.  

Згідно з чинним законодавством, органи місцевого самоврядування в 

межах своєї компетенції та в чітко встановленому порядку самостійно 

розробляють, затверджують і виконують бюджети місцевого самоврядування 

[1].  Повнота та своєчасність виконання покладених на органи місцевого 

самоврядування функцій цілковито залежить від наповнення дохідної частини 

місцевих бюджетів. Обсяги фактично мобілізованих власних і закріплених 

джерел доходів дають можливість оперативно виконувати поставлені завдання, 

проводити першочергові виплати з метою погашення бюджетних зобов’язань. 

Проте до недавнього часу як на державному, так і на регіональному 

рівнях у більшості випадків бюджети затверджувались із запізненням, часто 
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навіть наступного року. Ці обставини, а також необхідність реформування 

територіальної організації влади в України та відсутність чіткого визначення 

доходної бази кожного конкретного бюджету, негативно впливали на 

економічний стан регіонів і держави в цілому. Вжиті з введенням в  дію 

Бюджетного кодексу  України заходи не забезпечили належного рівня 

управління в територіальних громадах та істотного поліпшення добробуту 

громадян. Так, рівень бюджетного забезпечення місцевого самоврядування (в 

євро на одну особу населення на рік) в Україні у 2011 році становив близько 

100. Для порівняння, у Швеції даний показник становить 2500 євро, у Чехії і 

Польщі – близько 1600. При цьому спостерігається нерівномірність 

забезпечення громадян на різних рівнях бюджетів, які їх обслуговують [2]. 

Необхідність розширення фінансової бази місцевих органів влади 

висвітлена як у працях науковців, так і нормативних актах. У аналітичній 

записці про основні напрями бюджетної політики України на 2013 рік  

вказується, що попри чимало нововведень та змін, процес бюджетної 

децентралізації просувається надто повільно, і в ході бюджетної реформи в 

цьому напрямі зроблений незначний прогрес. Окремі законодавчі зміни 

дозволять дещо збільшити обсяги надходжень місцевих бюджетів. Водночас 

передані місцевим бюджетам джерела все ще не є достатніми для  фінансування 

навіть поточних видатків [3]. 

Сьогодні в Україні діє понад 12 тисяч місцевих рад, приблизно половина 

з яких створена на базі територіальних громад з населенням до 3 тисяч осіб. 

Місцеві бюджети таких громад дотуються державою більш,  

ніж на 2/3. На думку С. Малікова, Голови Державного фонду сприяння 

місцевому самоврядуванню в Україні, вихід із цієї ситуації полягає у 

добровільному об’єднанні територіальних громад. Це дозволить створити 

громади з повноцінними органами місцевого самоврядування, які зможуть 

вирішувати завдання розвитку, надання послуг населенню, за якість яких вони 

будуть нести повну відповідальність [4]. 
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Отже, проблема наповнення місцевих бюджетів додатковими 

фінансовими ресурсами потребує подальшого вирішення. Перш за все, 

необхідне проведення ефективної адміністративно-територіальної реформи. Не 

менш важливим є питання розширення фінансової бази місцевого 

самоврядування за рахунок податків та зборів і удосконалення статей доходів. 

Так, наприклад, закріплення за місцевими бюджетами частини податку на 

прибуток підприємств, податку на додану вартість сприяло б їх зацікавленості в 

організації дій, спрямованих на збільшення надходжень цих податків та 

покращення умов для підприємництва. Крім того, варто розширити перелік 

джерел другого кошику доходів місцевого бюджету, які не враховуються при 

розрахунку міжбюджетних трансфертів. Таким чином зросте обсяг коштів, які 

залишаються у розпорядженні органів місцевого самоврядування  та 

використовуються на фінансування поточних і капітальних видатків місцевих 

бюджетів, забезпечуючи виконання власних повноважень. 
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Бюджетування (макрофінансове) – це процес управління бюджетними 

коштами державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування, що 

базується на встановлених пріоритетних напрямах розвитку країни, обраній 

нею фіскальній стратегії, методах вибору напрямів та розрахунках сум 

бюджетних видатків, оцінці результатів використання бюджетних коштів [1]. 

Для сучасного бюджетування характерно створення і виконання мережі 

програм: бюджетних, державних, галузевих, регіональних тощо, які складають 

цілісну систему і повинні бути підпорядковані державній стратегії. Важливим 

також є оперативне управління програмами у ході їх виконання для досягнення 

встановлених цілей. Макрофінансове бюджетування більше стосується 

видатків, але повинне враховувати доходні спроможності бюджетів та їх 

баланс, особливо в умовах зростання боргу, для дотримання середньострокових 

фіскальних показників. 

Базисне бюджетування називається одним з найпоширеніших на сьогодні 

[2]. Але воно одночасно є технологією, що поєднує ряд умов та інструментів 

бюджетування. Базисне бюджетування вимагає передбачуваного, найчастіше - 

консервативного сценарію при складанні бюджетного плану і прогнозу на 

кілька майбутніх бюджетних періодів. Стабільність досягається рядом 

способів: складанням та дотриманням стратегії соціального та економічного 

розвитку, встановленням бюджетних обмежень, дотриманням показників 

фінансово-кредитної стратегії. Необхідний обсяг ресурсів бюджетів 

коригується у майбутньому виходячи з базового прогнозу доходів упродовж 

довгострокового періоду.  
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З одного боку, дешевизна, простота і передбачуваність базисного 

бюджетування робить його привабливою технологією. Також фіскальні 

обмеження бюджетних видатків у розрізі головних розпорядників коштів 

дисциплінують їх, підвищують надійність господарювання (тому що базові 

видатки на розпорядника гарантовані стратегією) і стимулюють до покращення 

діяльності (щоб за результатами оцінки діяльності не втратити фінансування). 

Також фіскальні обмеження повинні перешкоджати значному впливу інтересів 

підприємців на прийняття бюджетних рішень (нечесному лобі). 

З іншого боку, такий консервативний та передбачуваний сценарій важко 

уявити в світі після 2008 року, у будь-якій пересічній країні. Інколи від 

бюджету досить раптово вимагається роль «рятівника» банківської системи, 

галузей економіки, зняття соціальної напруги тощо. 

Можна сказати, що базисне бюджетування – це комплекс методів та 

інструментів, які використовуються за обов’язкових умов. Таким чином, для 

базисного бюджетування необхідно:  

1. Виокремити поточні видатки бюджету та видатки розвитку – ці 

бюджетні програми будуть по-різному оцінюватися та мати різний термін дії. 

2. Визначити дійсно ефективних розпорядників коштів та дійсно 

необхідні для їхньої діяльності суми коштів, які будуть фіскальними 

обмеженнями. Для цього слід запровадити перелік і стандарти державних 

послуг. 

3. Намагатися налагодити бюджетування так, щоб уникати частої 

(наприклад, раз на рік) та складної оцінки ефективності і результативності 

бюджетних програм. Тобто показники діяльності установ повинні слугувати 

індикаторами ефективності програми.  

4. Мати достатній резерв видатків розвитку, маніпулювання якими 

дозволятиме підвищувати ефективність бюджетування та вивільнятиме кошти 

на інші програми розвитку.  

Остання умова поки що і унеможливлює базисне бюджетування в 

Україні. Поточні видатки (видатки проїдання, споживання, як от заробітна 



 50 

плата) у наших бюджетах за різними методами оцінки складають не менше     

80 %. А у особливо кризові 2009-2010 рр. за офіційною бюджетною 

класифікацією капітальні видатки державного бюджету взагалі ледь сягали      

7-8 % [3]. При тому, що результативність поточних та капітальних видатків слід 

ретельно оцінювати.  

За таких умов, уявивши модель базисного бюджетування, ми бачимо 

тільки постійне зростання соціальних видатків та видатків на обслуговування і 

погашення боргу, які поглинають усі можливі ресурси бюджетів. За тої 

практики, що склалася, соціальні та управлінські бюджетні програми ні 

скоротити, ні призупинити неможливо. Про гнучке управління бюджетними 

програмами інвестиційного спрямування, яке б дало зростання бюджетних 

доходів і спрямування їх у нові програми, можна поки що забути. 

Для бюджетної політики України необхідно передбачити виважену і 

ефективну інвестиційну політику (актуальні негативні приклади такої політики 

– закупівля поїздів Хюндай та скандали з ремонтами доріг регіональними 

Автодорами); реальний економічний розвиток у довгостроковій перспективі; 

відхід, нарешті, від утриманської політики у сфері державних фінансів, коли 

кошти просто «засвоюються» без майбутніх позитивних результатів для 

бюджетів. Тоді система базисного бюджетування стане у нагоді і Україні. 
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За період з 1996 року в Україні розпочався інтенсивний перехід від 

монополії автобусних авто підприємств колишньої державної власності до 

олігополії і монополістичної конкуренції. Зміна форми власності не дала 

очікуваної результативності у функціонуванні міських автобусних перевезень 

[1]. 

На сьогодні на ринку пасажирських послуг працюють підприємства 

різних форм власності та приватні підприємці. При цьому зростання кількості 

перевізників відбулося за рахунок збільшення кількості приватних перевізників 

– фізичних осіб, які в переважній більшості володіють рухомим складом малого 

класу, пасажировмісності якого не перевищує 18 посадочних місць без місць 

для стоячих пасажирів. Вимоги до організації діяльності підприємств та 

приватних підприємців також відрізняються: це і наявність певних відділів та 

служб (обслуговуючої ремонтної бази, служби охорони праці та безпеки руху 

тощо); обсяги звітності; ступінь відповідальності за порушення у сфері 

організації перевезень тощо. Все це свідчить про те, що умови функціонування 

на ринку пасажирських автотранспортних перевезень сприятливі для приватних 

перевізників - фізичних осіб - та дуже несприятливі для великих підприємств, 

що призводить до поступового зникнення останніх з ринку. Наслідком цього є 

втрата контролю з боку держави за кількістю та якістю послуг, технічним 

станом рухомого складу перевізників, а також відмова приватних перевізників 

надавати безоплатні послуги пільговим категоріям населення. Таким чином, 



 52 

пасажирський автотранспорт поступово перестає виконувати соціальну 

функцію – загальнодоступність послуг для всього населення [2]. 

У зв'язку з цим, потрібне впровадження ефективних механізмів 

організації пасажирського транспорту з боку місцевих органів влади для 

оновлення парку автотранспортних засобів, забезпечення безпеки і 

комфортабельності перевезень і транспортного руху, реалізації сучасних вимог 

до управління міським транспортом.  

З проведеного аналізу дослідження виходить, що організація міських 

автобусних пасажирських перевезень має бути заснована на змішаній участі 

муніципального і приватного капіталу. Дане завдання вирішується шляхом 

створення спільного підприємства з функціями організатора перевезень і 

основного перевізника. Пайова участь в підприємстві муніципалітету і 

приватної структури повинна здійснюватися за домовленістю. 

Муніципально-приватне партнерство за своєю економічною природою є 

розвитком традиційних механізмів взаємодії господарських взаємин між 

державною владою і приватним сектором в цілях розробки, планування, 

фінансування, будівництва і експлуатації об'єктів інфраструктури. Таким 

чином, партнерство держави і приватного сектора можна охарактеризувати як 

довгострокове партнерство з метою залучення додаткових джерел 

фінансування. Як правило, МПП припускає, що не держава підключається до 

проектів бізнесу, а, навпаки, держава запрошує бізнес взяти участь в реалізації 

суспільно значущих проектів. Ключовими найбільш значущими параметрами 

державно - приватного партнерства є: розподіл ризиків, розподіл зобов'язань 

державного і приватного секторів; тривалість у часі; право власності на активи, 

розподіл прибутків [3]. 

Для практичної реалізації обраної форми організації управління міським 

пасажирським автотранспортом пропонується модель фінансування міського 

пасажирського транспорту. В основу цієї моделі покладена взаємодія 

замовника і перевізника транспортних послуг з метою якісного обслуговування 

пасажирів послугами міського транспорту.  
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Склад муніципально-приватного підприємства (приватних перевізників) 

пропонується обирати на конкурсній основі з числа фізичних осіб. З 

переможцем конкурсу підписується договір, в якому зазначають умови 

діяльності спільного підприємства: організаційно-технічні, економічні фактори; 

визначення графіка приватних та бюджетних інвестицій в розвиток 

підприємства, розподіл відповідальності та винагород; обумовлюється відсоток 

прибутку, а також розмежування між його засновниками функцій щодо 

організації та контролю пасажирських перевезень. 

Муніципально-приватне підприємство пропонується створювати у 

вигляді акціонерного товариства. Акціонерами в товаристві можуть виступати 

органи держави та приватні перевізники. Відповідно до частки в акціонерному 

капіталі буде розподілятись ризик, відповідальність та винагорода від 

діяльності.  

Місцеві органи влади здійснюють наступні функції: 

- організовує і проводить конкурси власників автотранспортних засобів 

на право організації перевезень пасажирів і багажу на регулярних міських 

маршрутах; визначає основні вимоги до конкурсної документації; 

- укладає договори на перевезення пасажирів і багажу на регулярних 

міських маршрутах з переможцями конкурсів власників автотранспортних засобів; 

- координує питання розробки розкладу руху і режиму роботи міського 

пасажирського транспорту, відкриття нових і зміни існуючих міських 

автобусних маршрутів; 

- вносить і розглядає пропозиції по устаткуванню нових зупинних 

пунктів, реконструкції і благоустрою тих, що існують, у тому числі 

майданчиків розворотів і накопичувальних, а також стоянок легкового таксі; 

- організовує обстеження пасажиропотоків на регулярних міських і 

приміських маршрутах з метою оптимізації міської маршрутної мережі; 

- зменшення податкового тиску за рахунок інтегрального застосування 

місцевих податків та зборів. 
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У відповідності до функцій, що покладені на обидві сторони 

підприємства: приватна сторона забезпечує основне фінансування та 

менеджмент підприємства, із свого боку місцеві органи влади забезпечують 

умови організації пасажирських перевезень та роботи підприємств 

перевізників. Приватні перевізники виконують збір платні за перевезення та 

технічне обслуговування транспортних засобів. Органи виконавчої влади 

забезпечують контроль за виконанням перевізником умов договору та в разі 

порушення ним цих умов договір можуть розірвати. Таким чином досягається 

високий контроль за цільовим використанням амортизаційних відрахувань. 
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ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ   

М. КРЕМЕНЧУКА 

 

Пенсійне забезпечення є державною системою і основною складовою 

системи соціального захисту населення.  В Україні історично склалась 
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однорівнева схема пенсійного забезпечення, яка за ринкових умов не 

забезпечує громадянам адекватного заміщення пенсією заробітку, втраченого 

ними у зв'язку із старістю, та запобігання бідності серед людей похилого віку.  

Проблеми реформування і побудови нової системи пенсійного 

забезпечення відображенні в працях вітчизняних економістів: Внукової Н.М., 

Кузьминчука Н.В., Мниха М.В., Шавріної М.П., Шаманської Н.В., Юрія С.І. та 

ін. Разом з тим аналіз опублікованих робіт показує, що проблеми пенсійного 

забезпечення в Україні потребують подальшого дослідження та удосконалення 

механізму його функціонування.   

Закон України «Про пенсійне забезпечення» гарантує соціальну 

захищеність пенсіонерів шляхом встановлення пенсій на рівні, орієнтованому 

на прожитковий мінімум, а також регулярного перегляду їх розмірів у зв'язку із 

збільшенням розміру мінімального споживчого бюджету і підвищенням 

ефективності економіки [1]. 

В Автозаводському районі міста Кременчука чисельність населення на 

кінець 2011 року склала 153,2 тис. осіб., обсяг реалізованої промислової 

продукції (робіт, послуг) - 25324,8 млн.грн, середня пенсія на одного мешканця 

району - 1412,31 грн. 

За звітний рік підприємствами та підприємцями Автозаводського району 

перераховано до Пенсійного фонду 589,2 млн. грн., що на 56,5 млн. грн. більше 

ніж за 2010 рік. (Рис.1) 

В 2011 році кількість пенсіонерів в порівнянні з 2010 роком зменшилась на 

319 чоловік і склала 42489 осіб. (Рис.2)  

Протягом 2011 року неодноразово підвищувався мінімальний розмір 

пенсій. Перерахунки пенсій різним категоріям громадян здійснювались на 

підставі діючих норм закону та у зв’язку зі змінами в законодавстві. Середня 

пенсія на одного мешканця району за 2011 рік збільшилась на 149,32 грн. і 

склала 1412,31 грн. Середньомісячна потреба для виплати пенсій управлінням 

ПФУ Автозаводського району порівняно з аналогічним періодом минулого 

року зросла на 4,9 млн. грн. і склала 60,2 млн. грн. 
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Рис.1 Динаміка надходжень коштів бюджету управління Пенсійного фонду 

України по Автозаводському району (млн. грн.) [2] 

 
Рис.2 Динаміка кількості отримувачів різних видів пенсій (чол.) [2] 

 

Проте район є дотаційним. На 2011 рік сплата пенсій забезпечувалась 

власними коштами лише на 81,6 %, решта фінансувалась за рахунок бюджету 

та перерозподілу коштів з Пенсійного фонду України.  

Різницю між надходженнями та виплатами в сумі 126,7 млн. грн. 

компенсовано за рахунок дотацій Пенсійного фонду України, що дозволило 
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забезпечити виплат пенсій та грошової допомоги в обсязі 722,4 млн. грн., що на 

73,6 млн. грн. більше ніж за 2010 рік (Рис.3).  

 
Рис. 3 Динаміка виплати пенсії управління Пенсійного фонду України по 

Автозаводському району м. Кременчука (млн. грн.) [2] 

Отже, основними завданнями для покращення пенсійного забезпечення 

Автозаводського району м. Кременчука є проведення перерахунків пенсій 

відповідно до чинних законодавчих актів України; наповнення доходної 

частини бюджету, погашення простроченої заборгованості та зміцнення 

платіжної дисципліни; співпраця з органами місцевого самоврядування, 

податківцями, прокуратурою та Державною виконавчою службою щодо 

погашення заборгованості перед Фондом та своєчасної виплати зарплати і 

сплати страхових та єдиного внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

та соціальне страхування; співпраця с представниками органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування та контролюючих органів в напрямку 

поповнення пенсійного бюджету, скорочення заборгованості зі сплати 

страхових та єдиного внесків. 
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ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
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Проблеми державного регулювання земельних відносин в Україні досить 

широко висвітлено у економічній літературі, однак науковцями недостатньо 

уваги приділено здійсненню державного фінансового контролю у цій сфері. 

Оскільки будь-яке державне регулювання містить контрольні дії, то це питання 

в сучасних умовах проведення земельної реформи є особливо актуальним. 

В системі державного фінансового контролю земельних відносин існує 

низка проблем, пов’язаних з неефективністю діяльності контрольних органів, 

недосконалим методологічним, організаційним та кадровим їх забезпеченням, з 

недостатньо чітким визначенням об’єктів контролю. Наприклад, до цього часу 

невирішеними залишилися проблеми нормативно-правового забезпечення 

системи державного фінансового контролю. Це, в першу чергу, відсутність 

єдиного закону "Про державний фінансовий контроль", прийняття якого 

усунуло б дублювання дій контролюючих органів; відсутність чіткої 

визначеності повноважень контрольних органів; низький рівень оперативності 

прийняття нормативно-правових актів в області державного фінансового 

контролю; відсутність організаційно-правового механізму реагування на 

виявлені порушення в діяльності об’єктів контролю тощо. В контексті 

нормативно-правового забезпечення земельних відносин слід зазначити, що в 

державі  не прийнято законодавчого чи підзаконного акта, у якому б містилася 

норма про відповідальність тих чи інших уповноважених органів держави бути 

відповідальним перед громадянами України за незабезпечення вимог, норм та 

нормативів щодо використання земельних ресурсів [1]. Тобто, не запроваджено 
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принципу відповідальності держави перед своїми громадянами за 

недотримання вимог закону та права чи порушення конституційних прав і 

свобод людини і громадянина, у системі земельних відносин. 

Організаційне забезпечення діяльності суб’єктів ДФК також знаходиться 

не на належному рівні: "... адже в сфері земельних відносин приймається значна 

кількість управлінських рішень у формі законів, постанов, розпоряджень тощо, 

однак на практиці їх положення реалізуються не завжди і не повною мірою 

внаслідок відсутності організаційного механізму їх реалізації" [2, с. 14]. 

Діючими законами не визначено місце кожного контролюючого органу в 

цілісній системі контролю, що призводить до перекладання відповідальності, 

слабкій взаємодії та неефективності контрольних заходів. Однією з 

найважливіших проблем забезпечувальної підсистеми є проблеми 

недосконалого інформаційного, методологічного та кадрового забезпечення 

системи державного фінансового контролю. Зокрема, до цього часу не створено 

єдиної бази про правопорушення, існує нечіткість у визначенні методів та форм 

державного фінансового контролю, недостатнім є кадрове забезпечення. 

Вважаємо, це проблеми, які за своїм змістом є похідними від проблем 

недосконалого нормативно-правового забезпечення системи контролю. При 

створенні єдиного правового поля здійснення ДФК,  в т.ч. у сфері земельних 

відносин, низку вищеперерахованих проблем буде автоматично вирішено.  

Заслуговує на увагу і проблема, пов’язана з незацікавленістю місцевих 

органів влади у здійсненні ефективного державного фінансового контролю. Це 

частково пояснюється нечітким розмежуванням земель комунальної та 

державної власності. На регіональному рівні відбуваються значні порушення 

земельного законодавства щодо використання й охорони земель, зокрема 

недотримання узгодженості екологічних, економічних і соціальних інтересів 

регіонів [3].  Крім того, відомчий контроль відділами внутрішнього аудиту 

Держземагентства у сфері земельних відносин також здійснюється не на 

належному рівні.  
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Оцінюючи ефективність контролю, необхідно погодитись з позицією     

І.Б. Стефанюка, що "державний фінансовий контроль не може бути 

ефективним, якщо він не охоплює всіх сфер обігу фінансових ресурсів"           

[4, с.115]. Водночас в Україні поза державним фінансовим контролем 

перебувають питання використання державного та комунального майна, 

оскільки нечітко розмежовано землі комунальної, державної та приватної 

власності. При цьому державні інституції, які мають забезпечувати реалізацію 

державної політики з питань земельної реформи, переадресовують 

відповідальність одна до одної. Про недотримання параметру ефективності 

контролю свідчить і той факт, що неефективно та не за цільовим призначенням 

витрачаються кошти, виділені для здійснення земельної реформи.  

Як свідчить статистика, неповне використання усіх наявних можливостей 

по операціях із земельними ресурсами обмежує обсяги власних надходжень до 

бюджетів. Наприклад, в Житомирській області, враховуючи „добровільно-

примусову” відмову державних лісово-мисливських господарств, сільських рад, 

фермерів, сільгоспвиробників тощо від користування мисливськими угіддями 

на користь приватних мисливських господарств, державою втрачено право 

користування на термін від 15 до 49 років мисливськими угіддями на земельних 

ділянках загальною площею 389,1 тис. га грошовою оцінкою 12,5 млрд. грн. 

Враховуючи, що мисливські угіддя надаються в користування на строк не 

менше як 15 років, та за умови надання вказаних земельних ділянок під 

мисливськими угіддями в оренду (під 10 % річних) бюджети області мали б 

змогу додатково отримувати щорічно 1,25 млрд грн. надходжень. [5].  

Тому в контексті державного регулювання земельних відносин особливе 

місце слід приділити удосконаленню державного фінансового контролю, що є 

необхідною умовою існування та розвитку сильної держави. 
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СЕКЦІЯ 3. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 

 

Волошина О.В.,  

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського 

м.Кременчук 

Волкова А.О., 

Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана 

м.Київ 

 

АНАЛІЗ СТАНУ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПАТ «ПРИВАТБАНК» 

 

На вирішення проблеми оптимального управління платоспроможністю та 

ліквідністю в комерційних банках спрямовані дослідження, викладені в 

монографіях наступних авторів: Азаренкова Г.М., Васюренко О.В., 

Герасимовича А.М., Жукова Е.Ф., Коцовська Р.Н., Ричаківська В.І., Мороз 

А.М., Українська Л.О.. Савлук М.І., Примостка Л.О., Пуховкіна М.Ф., Спіцин 

І.О., Спіцин Я.О., Дзюблюк О. В., Івасів Б. С., Ковальчук Т. Т., Науменкова 

С.В., Пересада А.А. та ін. 

Метою роботи є вивчення стану та динаміки показників ліквідності та 

платоспроможності ПАТ «ПриватБанк» за останні роки. 

ПАТ «ПриватБанк» є лідером банківського ринку країни та найбільшим 

банком з вітчизняним капіталом. Станом на кінець 2011 року загальні активи за 

даними балансу склали 113437 млн. грн. джерелом фінансування активних 

операцій були залучені кошти у розмірі 96043 млн.грн. та власний капітал у 

розмірі 11880 млн. грн. 

Першим етапом аналізу ліквідності є виявлення того, наскільки банк 

дотримується нормативів ліквідності, встановлених НБУ. Здійснимо 
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розрахунок основних нормативів і результати представимо в таблиці 1. 

Таблиця 1. – Аналіз дотримання нормативів ліквідності ПАТ 

«ПриватБанк» за 2009 – 2010 роки 

Відхилення,% Шифр 

нормативу 

Нормативне 

значення, % 
2009р. 2010р. 2011р. 

2010р. 2011р. 

Н4 >20 38,8 32,3 66,1 -6,4 +39,6 

Н5 >40 55,3 80,5 75,2 +25,2 -10,0 

Н6 >20 30,9 59,4 39,5 +28,5 -19,9 

 

Як показують розрахунки, ліквідність ПАТ «ПриватБанк» протягом 2010-

2012 рр., підвищувалась, тобто усіх нормативів ліквідності банк дотримуються і 

значення їх перевищують установленні, що свідчить про стабільність його 

роботи. Станом на 01.01.2012 року банк здатний забезпечити своєчасне 

виконання своїх грошових зобов’язань, що визначається збалансованістю між 

строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами 

виконання зобов’язань банку, а також строками і сумами інших джерел та 

напрямків використання коштів. Норматив миттєвої ліквідності,  дотримується 

банком протягом періодів, що аналізуються і має  достатньо високий рівень. 

Хоч, в 2010 р. спостерігається його зменшення в порівнянні з 2009 р. на 6 %, 

але в 2011 р. він збільшився майже на 40%. Це свідчить, про спроможність 

банку забезпечити виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок 

високоліквідних активів. 

Норматив поточної ліквідності (Н5) також дотримується банком протягом 

періодів, що аналізуються і має високий рівень. Так, в 2010 р. спостерігається 

його значне зростання в порівнянні з 2009 р. на 25 %, але в 2010 р. він 

зменшився, та все одно залишається на високому рівні. Це свідчить, про 

збалансованість строків і сум ліквідних активів та зобов’язань банку. 

Норматив короткострокової ліквідності (Н6) встановлюється для 

контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові 

зобов’язання за рахунок ліквідних активів. Як відомо, його нормативне 
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значення має бути не менше 20%. Очевидно, що банк спроможний виконувати 

прийняті ним короткострокові зобов’язання за рахунок ліквідних активів, 

порівнявши його з нормативним та в періодах, що аналізуються. Так, в 2010 р. 

спостерігається його зростання майже вдвічі, а в 2011р. він знизився на 20 %, 

але все одно вищий за норму. 

Доповнимо розрахунки аналізом ліквідності банку за допомогою методу 

коефіцієнтів, які характеризують рівень забезпеченості банку ліквідними 

засобами. У процесі аналізу значення обчислених коефіцієнтів порівняємо з 

нормативними, і результати порівняльного аналізу дадуть нам змогу виявити 

загальні тенденції зміни ліквідності банку й імовірність  виникнення 

проблемних ситуацій, а також вжити необхідних заходів щодо поповнення 

ліквідних активів або реструктуризації балансу (табл.2). 

Таблиця 2 – Аналіз коефіцієнтів ліквідності ПАТ «ПриватБанк» 

за 2009 – 2010 роки 

Відхилення, (%) Коефіцієнт Нормати
в, % 2009р. 2010р. 2011р. 2010р. 2011р. 

Коефіцієнт 
високоліквідних 

активів 

Не 
менше 

20 
10,5 10,7 17,38 +2,3 +61,7 

Коефіцієнт 
загальної 

ліквідності 

Не 
менше 

100 
113,6 111,4 111,7 -1,9 +0,3 

Коефіцієнт 
співвідношення 

позик та депозитів 
70-80 % 74 94 87 +26,5 -7,4 

Коефіцієнт 
ліквідних цінних 

паперів 
- 1,2 0,63 0,77 -48,4 +22,2 

Коефіцієнт 
структурного 

співвідношення 
вкладів 

- 51,9 97,9 59,3 +88,6 -39,4 

 

Як видно з наведених розрахунків, значення коефіцієнту високоліквідних 

активів зростає на всіх інтервалах дослідження, особливо високий рівень цей 

показник має в 2010 році, коли зростання становило 62 % в порівнянні з 2009 
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роком. Така динаміка пов’язана насамперед із збільшенням обсягу надходжень 

готівкових коштів. Що стосується коефіцієнту співвідношення позик та 

депозитів, то динаміка різнобічна, так 2010 р. спостерігається зростання 

показника на 27 % в порівнянні із 2009 роком, а в 2011 році він має тенденцію 

до спадання на 7 %, але все одно залишається вище норми. Це свідчить про 

збалансованість активів з нормальним ризиком і основних депозитів. Про 

коефіцієнт загальної ліквідності можна сказати, що його показники протягом 

періодів, що аналізуються не має вираженої динаміки і залишається вище 

гранично допустимого розміру, 113  % у 2009 р., незначно знижується в 2010 р., 

і знов зростає в 2011р. Коефіцієнт загальної ліквідності активів має досить 

стійку динаміку із незначним коливанням в сторону збільшення. Таку ж 

динаміку має і показник коефіцієнту високоліквідних активів, але 

спостерігається значне збільшення його на 62 %.  

Значне коливання показника коефіцієнта структурного співвідношення 

вкладів, так в порівняння з 2009 роком він стрімко зростав, а в 2011 році 

зменшився, але все одно має більший показник, ніж у до кризовий рік, це 

означає, про рівень довіри до банківської установи. 

Важливим чинником, що впливає на банківську ліквідність, є структура 

та стабільність ресурсної бази банку та її відповідність активам. Аналіз 

структури активів і пасивів банку за строками (табл. 3) свідчить, що 

довгострокові активи фінансуються значною мірою за рахунок 

короткострокових зобов’язань, тобто відбувається процес трансформації 

зобов’язань з короткими строками погашення в прибуткові активні операції з 

тривалими строками виконання. 

Як видно з розрахунків, наведених в таблиці, активи та зобов’язання 

банку зі строками від 12місяців до 5 років в цілому є досить збалансованими. 

Суттєвий дисбаланс спостерігається в структурі активів та зобов’язань на 

вимогу та менше 1 місяця, різниця складає 7 %, зі строками погашення від 3 до 

12 місяців, при чому таких активів менше ніж зобов’язань на 6,3 %. 
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Таблиця 3. – Аналіз структури активів і пасивів комерційного банку за 

строками  

Активи Пасиви Відхилення Строк тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. 
На вимогу 
та < 1 міс. 33764279 2

9,8 37702580 37,2 -3938301 7,4 
Від 3 до 12 

міс. 6653061 5
,9 12345958 1

2,2 -5692897 6,3 
Від 3 до 12 

міс. 47941871 4
2,3 35531426 3

5,1 14410445 ,2 
Від 12міс. 
до5 років 19416486 1

7,1 14290465 1
4,1 5126021 ,0 

Понад 5 років 5502068 4
,9 1438822 1

,4 4063246 ,5 
 

В цілому, проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що ПАТ 

КБ«ПРИВАТБАНК» не мав проблем з ліквідністю у 2009 -2011 роках, проте 

повинен постійно здійснювати моніторинг розривів ліквідності через перетік 

коштів у активи з більшим терміном угод. 

 

Дідур С.В. 

д.е.н., професор 

Нікітіна М. А. 

студентка 

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, 

м. Кременчук  
 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФАКТОРИНГУ 

 

Актуальність розвитку факторингових відносин в Україні обумовлена 

станом розрахунків та наявних боргових зобов’язань. Використання 

факторингу дозволить клієнтам уникнути отримання кредиту для поповнення 
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оборотних коштів, отримавши необхідний ресурс за рахунок переуступки 

фактору права вимоги боргу перед такими клієнтами.  

Вивченням ринку факторингу займалися такі вчені як: Дж. Гілберт,        

М. Бікерс, Ф. Салінберг, С. Брунгільда, М. Білик, Н. Тиховська та ін. 

Важливим документом, що зіграв значну роль в розвитку факторингової 

діяльності. є Конвенція УНІДРУА «Про міжнародний факторинг» від 

28.05.1988р, після ухвалення якої чимало держав ввели факторинг в систему 

свого цивільного права.  

Згідно з опублікованими даними Factors Chain International, в 2011 р. 

загальносвітовий оборот факторингової індустрії досяг 2,2 трлн. дол., 

перевищивши докризові показники 2008 року.  Майже 2/3 загальносвітового 

показника припадає на Європу, далі йдуть Азія і американські континенти. 

Проте найбільшими ринками факторингових послуг в Європі залишаються 

Великобританія, Франція й Італія. У цих країнах, як і в деяких інших 

європейських державах, «відношення факторингового обороту до ВВП» 

становить близько 10-15 %, у той час, як в Україні цей показник становить      

0,5 %. 

В Україні здійснення факторингових операцій регламентується ЗУ «Про 

банки і банківську діяльність в Україні», ЗУ «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг», Цивільним, Господарським, 

Податковим Кодексом України та Конвенцією УНІДРУА від 28.05.1988р.  

На початок  2009 р. в Україні функціонувало 47 фінансових компаній, які 

мають право надавати послуги з факторингу. Вони уклали 5748 договорів 

факторингу загальним обсягом 1,4 млрд. грн. На початок 2012 р. число 

факторингових компаній збільшилося порівняно з 2008 р. на 134 % (до 110). 

Зазначимо, що кількість укладених договорів за 2011 р. становила 12105, 

загальним обсягом 6,8 млрд. грн. (що у порівнянні з 2008 р. більше на 110,6 та 

385,7% відповідно) [1]. Протягом 2011 р. спостерігається тенденція до 

збільшення обсягів надання факторингових операцій саме фінансовими 

компаніями. Це зумовлено тим, що на відміну від фінансових компаній, банки 
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можуть формувати під операції факторингу резерви, що знижують 

привабливість цього інструменту для них.  

До чинників, які стримують розвиток факторингу в Україні, належать: 

відсутність спеціального законодавчого забезпечення; недостатня довіра 

підприємців до функціонування факторингу; здійснення банками 

факторингових послуг лише як операції з фінансування, без додаткових послуг 

[2]; відсутність державного контролю за якістю факторингових послуг; великий 

відсоток переуступлення боргу, котрий сьогодні застосовують фінансові 

установи у тарифах на обслуговування.  

З метою розвитку ринку факторингу пропонується: створити передумови 

для формування спеціалізованих факторингових компаній; впровадити більш 

лояльну відсоткову політику викупу заборгованостей; забезпечити стабільну 

законодавчу базу стосовно здійснення факторингових операцій. 
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1. НРА «Рюрік» Аналітичний огляд ринку небанківських фінансових 
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РОЛЬ І МІСЦЕ ЛОМБАРДІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

УКРАЇНИ 

 

Зростання, розвиток і стабільність національної ринкової економіки 

потребує функціонування ринку фінансових послуг, який об’єднує різні форми 

мобілізації, акумулювання, перерозподілу грошових коштів із вільного обігу в 
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сферу інвестиційного використання. Порівняно з іншими кредитними 

установами на ринку фінансових послуг, ломбарди займають невелику частку, 

оскільки виключним видом їх діяльності є надання фінансових кредитів 

фізичним особам під заставу майна на визначений термін і під відсоток, 

зберігання речей та надання супутніх послуг. Кризові явища, які негативно 

відобразилися на ринку банківських послуг та кредитних спілок, створили 

сприятливі умови для розвитку ломбардного бізнесу. 

Правові засади щодо діяльності та надання послуг ломбардами в Україні 

регламентуються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом 

України, Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг», Законом України «Про заставу» й іншими законами 

та виданими відповідно до них нормативно-правовими актами [1, 2, 3, 4]. 

Незважаючи на те, що у 2003 році було розглянуто й підтримано проект Закону 

України «Про ломбарди і ломбардну діяльність», на сьогоднішній день цей 

Закон не прийнято. На нашу думку, схвалення зазначеного закону дозволить 

закріпити на законодавчому рівні поняття ломбарду та ломбардної діяльності, 

встановити винятковість діяльності для ломбардів, урегулювати порядок 

провадження ломбардами діяльності з надання фінансових кредитів і діяльності 

щодо зберігання майна, що в результаті дозволить чітко визначити місце 

ломбардів в економіці та умови провадження ними діяльності, підвищення 

рівня законодавчого захисту прав споживачів, послуг ломбардів. 

Основним видом діяльності ломбардів як учасників ринку фінансових 

послуг є надання миттєвих і короткострокових позик на власний ризик під 

заставу майна споживачів цих послуг, що сприяє підвищенню 

платоспроможності позикоодержувачів. Пріоритетними напрямами діяльності 

ломбардів є торгівля не викупленим із застави майном, скупка, ремонт, 

виготовлення і торгівля ювелірними виробами. Існують ломбарди, які 

займаються лише роздрібною торгівлею. Незважаючи на незначний розмір 

питомої ваги на ринку кредитування поряд з банками та кредитними спілками, 

ломбардні кредити користуються попитом завдяки простій процедурі 
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оформлення. Проведений аналіз ринку фінансових послуг в Україні виявив, що 

починаючи з 2008 року кількість ломбардів має постійну тенденцію до 

зростання з 314 до 456 у 2011 році (рис. 1) [5]. 

 
Рис. 1. Кількість ломбардів за 2008 – 2011 рр. 

 

Тенденція до збільшення кількості ломбардів протягом 2008 – 2011 рр. 

пов’язана в першу чергу із забезпеченням першочергових потреб громадян у 

грошових коштах. Поряд із зростанням кількості ломбардів спостерігається 

збільшення показників їх діяльності: суми наданих фінансових кредитів та суми 

погашених фінансових кредитів (рис. 2). 

 
Рис. 2. Показники діяльності ломбардів за 2008 – 2011 рр. 

Відповідність розмірів наданих кредитів обсягу погашених, свідчить про 

високу оборотність коштів ломбардів, за рахунок незначних термінів їх 

надання. Згідно з інформацією Національної комісії регулювання ринків 
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фінансових послуг, середньозважена річна процентна ставка за фінансовими 

кредитами ломбардів за 2011 рік становила 214,5 % (за 2010 рік – 216,5 %) [6]. 

Аналіз структури наданих фінансових кредитів під заставу за 2010 – 2011рр. 

виявив зростання попиту на послуги ломбардів на 1801,7 млн. грн., з 5503,2 до 

7304,9 млн. грн. Суттєвих змін у структурі наданих кредитів протягом 

досліджуваного періоду не відбулося, разом із цим відбувається збільшення 

суми по всіх видах застав, крім нерухомості та іншого майна. Найбільша частка 

виданих кредитів припадає під заставу виробів із дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння, хоча за результатами 2011 р. вона зменшилася на 0,9 % 

(до 91,6 %) порівняно з показником 2010 р. Найбільшим у відносному виразі 

було збільшення розмірів кредитів, виданих під заставу побутової техніки, – на 

54,9 % (200,3 млн. грн.) [5]. У регіональному розрізі стан розвитку фінансового 

ринку України різниться, як кількістю установ так і основними показниками їх 

діяльності. За даними Інтернет-сторінки «Фінансовий простір», у Полтавській 

області станом на 01.01.2012 р. працювало 6 ломбардів: Повне товариство 

«Ломбард Паленко і Компанія», Повне товариство «Ломбард Дорофеєв і 

Компанія», Повне товариство «ЛОМБАРД «ЛЕБЕДЬ І КОМПАНІЯ», Повне 

товариство «ЛОМБАРД «КРЕДИТ- СЕРВІС» ДЕМИДЕНКО Н.О. І 

КОМПАНІЯ», Повне товариство «ЛОМБАРД «ПУСТОВІТ ТА СЕРБІЧЕНКО», 

Повне товариство «ТАРАСОВ І КОМПАНІЯ – ЛОМБАРД «СТАТУС» [7]. 

Таким чином, не дивлячись на незначну частку ломбардів на кредитному 

ринку України за останні роки відбувається збільшення їх кількості та наданих 

ними послуг, що обумовлено швидкістю надання позик та простотою 

оформлення кредиту, найпростішими умовами надання позик та незначними 

ризиками. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НЕДЕРДЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Одним із найважливіших завдань розбудови соціально орієнтованої 

ринкової економіки в Україні є реформування пенсійної системи. Діюча 



 73 

солідарна система виявилася неспроможною задовольнити потреби громадян у 

достойному пенсійному забезпеченні. 

Саме реформування пенсійної системи дасть змогу встановити пряму 

залежність розміру майбутніх пенсійних виплат безпосередньо від кожної 

працюючої людини, а не лише від держави. Тобто, це можливість для кожного 

забезпечити собі достатній рівень доходу після завершення трудової діяльності. 

Суть пенсійної реформи полягає у переході до трирівневої пенсійної системи: 

 - 1-й рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного пен-

сійного страхування; 

 - 2-й рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування; 

 - 3-й рівень - система недержавного пенсійного забезпечення (далі - 

НПЗ). 

Пенсійні виплати при такій системі здійснюються з трьох різних джерел: 

двох загальнообов'язкових, гарантованих державою, і зазвичай одного 

добровільного. Власне, вона складається з трьох підсистем: все тієї ж 

соціальної, яка забезпечує кожній працюючій людині мінімальну пенсію, 

обов'язкової накопичувальної, а також добровільної накопичувальної [3]. 

Другий рівень (накопичувальна система загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування) передбачає відкриття в державному 

пенсійному фонді спеціального накопичувального рахунку, на якому будуть 

накопичуватись відрахування із заробітної плати громадян.  

Третій рівень системи НПЗ ґрунтується на засадах добровільної участі 

громадян  у  формуванні  пенсійних накопичень з метою отримання додаткових  

пенсійних виплат. 

Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування» передбачено право громадян України бути учасниками та 

отримувати пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного 

забезпечення [1]. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

покликаний забезпечити функціонування третього рівня пенсійної системи [2]. 
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НПЗ відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні гідного рівня 

життя громадян після виходу на пенсію. А також, забезпечує економічний 

розвиток країни, оскільки сформовані фонди за рахунок внесків вкладників є 

стабільним джерелом інвестицій. 

Станом на 31.12.2011 р. в Державному реєстрі фінансових установ 

міститься інформація про 96 недержавних пенсійних фонди (НПФ). 

Система НПЗ протягом останніх років розвивається досить динамічно і  

має потенціал для подальшого розвитку пенсійного забезпечення населення.  

Основні показники діяльності НПФ та темпи їх приросту наведені в 

таблиці 1 [4]. 

Таблиця 1 

Динаміка основних показників діяльності 

недержавних пенсійних фондів 
Темпи приросту,% 

Недержавні пенсійні фонди 2009 2010 2011 
2010/2009 2011/2010 

Загальна кількість укладених пенсійних контрактів 
(тис. шт.) 62,5 69,7 75,0 11,5 7,6 

Кількість учасників за укладеними  
пенсійними контрактами (тис. осіб) 497,1 569,2 594,6 14,5 4,5 

Загальні активи НПФ (млн. грн.) 857,9 1144,3 1386,9 33,4 21,2 

Пенсійні внески (млн. грн.), у т.ч. 754,6 925,4 1102,0 22,6 19,1 

- від фізичних осіб 31,8 40,7 50,6 28,0 24,3 

- від юридичних осіб 722,7 884,6 1051,2 22,4 18,8 

- від фізичних осіб-підприємців 0,1 0,2 0,2 100,0 0,0 

Пенсійні виплати (млн. грн.) 90,1 158,2 208,9 75,6 32,0 
Кількість осіб, що отримали/ отримують пенсійні 
виплати (тис. осіб) 28,1 47,8 63,1 70,1 32,0 

Сума інвестиційного доходу (млн. грн.) 236,7 433,0 559,9 82,9 29,3 

Сума витрат, що відшкодовуються за  
рахунок пенсійних активів (млн. грн.) 47,1 64,6 86,6 37,2 34,1 

Загалом, аналізуючи систему недержавного пенсійного забезпечення з 

точки зору кількості функціонуючих НПФ, збільшення кількості її учасників та 

вкладених коштів, ситуація є позитивною. Проте, враховуючи результати країн 

Європи, які аналогічно проводять перебудову пенсійної системи, ситуація із 

недержавним пенсійним забезпеченням викликає занепокоєння. Так, 

аналізуючи статистичні дані, до недержавних пенсійних фондів залучено 
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менше як 2 % працюючого населення [5]. У країнах із розвинутою ринковою 

економікою ці показники в десятки разів більші. Нагромадження системи НПЗ 

складають незначну частку у порівнянні з річними обсягами надходжень 

Державного пенсійного фонду.  

Головними проблемами розвитку НПЗ є: 

1. Недостатній рівень державної підтримки в сфері пропаганди НПЗ. 

Населення здебільшого є непоінформованим про концепцію пенсійної реформи 

в Україні та значення у ній системи недержавного пенсійного забезпечення, що 

гальмує подальший її розвиток. 

2. Недосконалість нормативно-правової бази з питань НПЗ. Сьогодні 

існує нагальна потреба в опрацюванні та удосконаленні нормативної бази сис-

теми НПЗ. 

3. Неефективна діяльність фінансового ринку. Досить складною і 

проблематичною залишається процедура доступу недержавних пенсійних 

фондів до зовнішніх фінансових ринків, тобто до іноземних інвесторів. Про що 

свідчить факт, що у інвестиційних портфелях недержавних пенсійних фондів 

практично відсутні іноземні цінні папери. 

4. Низький рівень довіри населення до нового фінансового ринку як 

споживача його послуг. 

Тому, на основі результатів аналізу, пропонуються такі напрямки 

вдосконалення системи НПЗ:  

 - розроблення комплексних заходів для забезпечення належного рівня 

державної підтримки розвитку пенсійної системи України загалом, а також  

сфери недержавного пенсійного забезпечення; 

 - вивчення та удосконалення нормативно-правової бази у сфері 

регулювання діяльності НПФ; 

 - розроблення моделі контролю за діяльністю НПФ, яка дасть змогу дати 

реальну оцінку рівня розвитку недержавного пенсійного забезпечення в 

Україні; 

 - опрацювання недоліків системи оподаткування діяльності НПФ; 
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 - інформування громадян про розвиток НПЗ, діяльність НПФ та спектр 

послуг, які вони надають, а також перспективи їх розвитку. 
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Інтеграція нашої держави у світову економіку супроводжується 

посиленням факторів невизначеності у діяльності органів державного 

управління та господарюючих суб’єктів в ринкових умовах, що свідчить про 
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важливу роль інституту страхування як одного із ключових елементів 

фінансової системи держави. 

Перспективність страхової справи підтверджується стійким розширенням 

спектру послуг, що надаються корпоративним та приватним клієнтам. В той же 

час розвиток страхових відносин значною мірою залежить від діяльності 

страхових посередників. 

Відповідно до Закону України «Про страхування» страховими 

посередниками можуть бути страхові або перестрахові брокери та страхові 

агенти [1]. 

Страхові (перестрахові) брокери є суб'єктами підприємницької діяльності 

та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні 

(перестрахуванні) від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка 

має потребу у страхуванні (перестрахуванні) як страхувальник 

(перестрахувальник). 

Страхові агенти – це фізичні особи або юридичні особи, які діють від імені 

та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності, а 

саме: укладають договори страхування, одержують страхові платежі, 

виконують роботи, пов'язані із здійсненням страхових виплат та страхових 

відшкодувань. Страхові агенти є представниками страховика і діють в його 

інтересах за винагороду на підставі договору доручення із страховиком. 

Відповідно до досліджень «Insurance TOP» за підсумками 2011 року власні 

канали реалізації страхових послуг забезпечили страхових компаніям 5,1 млрд 

грн страхових премій, при цьому близько 65 % зібраних коштів припадає на 

регіональну мережу та страхових агентів [3]. В той же час за рахунок 

аутсорсингу страховики отримали 6 млрд грн, з яких 55 % – від банківських та 

інших фінансових установ, 11 % – від мульти-агентів (агентів, що 

представляють інтереси декількох компаній) і лише 1 % – від страхових 

брокерів. 
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Співставляючи основні вимоги, що висуваються до страхових агентів, та 

функції, які на них покладаються, можна зробити висновок про їх 

невідповідність (табл. 1).  

Таблиця 1– Основні вимоги до страхових агентів в Україні та їх функції 

Вимоги Функції 

- Вік 20 - 60 років; 

- Активна життєва позиція; 

- Цілеспрямованість, бажання 

працювати на результат 

- Пошук клієнтів; 

- Надання консультації з питань 

страхування; 

- Оформлення договорів страхування 

подальший супровід клієнта 
Джерело: сформовано на основі аналізу резюме, розміщених на сайтах http://rabota.ua, http://hh.ua, 

http://job.ukr.net, http://www.work.ua, http://www.jobs.ua 

 

Ми підтримуємо ідею державного регулятора про затвердження 

«Кваліфікаційних вимоги до страхових агентів, необхідні для здійснення 

посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ)» [2]. 

Зокрема передбачається, що страховик повинен:  

1. мати повну загальну середню чи професійно-технічну освіту та 

досвід роботи не менше 2 років, або базову чи повну вищу освіту (при чому не 

уточнюється напрям підготовки!); 

2. знати основні засади страхування та посередницької діяльності у 

сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності; 

3. знати основні прийоми організації роботи страхового агента, 

зокрема порядок організації роботи страхового агента зі страховиком та зі 

страхувальником; 

4. мати навички користувача персонального комп’ютера. 

Безумовно ОСЦПВВНТЗ є соціально необхідним видом страхування і його 

значення в розвитку страхового ринку важно не оцінити, проте не розв’язаним 

залишається питання діяльності агентів в сфері медичного страхування, 
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страхування наземного транспорту, майна, життя. Саме тому без посилення 

вимог до страхових агентів та розробки механізму їх дотриманням 

довготривалий розвиток страхування є неможливим. 
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ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК ІНСТИТУЦІЙНА 

СКЛАДОВА ГРОШОВОГО РИНКУ 

 

Фінансове середовище є невід’ємною складовою ринкової економіки, 

одним із елементів якого є грошовий ринок. В сучасних умовах актуалізуються 

завдання пошуку нових рішень, які б сприяли розвитку його якісних 

перетворень. Складовими інституційного забезпечення грошового ринку є 

сектори прямого та опосередкованого фінансування. Для ефективного 

функціонування грошового ринку важливим є забезпечення виконання на 
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належному рівні своїх повноважень інститутами сектору опосередкованого 

фінансування, - банками та небанківськими фінансово-кредитними установами 

(НФКУ).  

До НФКУ відносять страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, 

пенсійні фонди, лізингові та факторингові компанії тощо. Відповідно до Закону 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» вони мають право за рахунок залучених коштів надавати фінансові 

послуги на власний ризик [1] та відіграють на грошовому ринку не менш 

важливу функцію, ніж банки, забезпечуючи додаткові можливості для 

перерозподілу вільних грошових коштів.  Хоча діяльність НФКУ не пов’язана з 

основними банківськими операціями, проте вона є взаємодоповнюючою.  

  Зміна кількості НФКУ,  за період з 2007 по 2011 роки, відображає 

тенденції в структурі інституційного забезпечення грошового ринку ( див. рис. 

1).  Аналіз діаграми дає підстави відзначити позитивну динаміку кількості 

лізингових компаній і ломбардів, а також негативну – щодо інших НФКУ. 

 

 
Рис. 1 Динаміка кількості НФКУ *   

* складено за даними [2, 3] 
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  Підвищенню попиту на лізинг сприяє незадовільний стан основних 

засобів суб’єктів господарювання та відсутність альтернативних джерел 

інвестиційних ресурсів у підприємств.  

 Станом на 30.06.2012 р. до Державного реєстру фінансових установ 

внесено інформацію про 461 ломбард, що на 16 установ (3,5 %) більше в 

порівнянні з 2011 роком [3]. Тенденція до зростання кількості ломбардів 

пов’язана із забезпеченням ними першочергових потреб громадян у грошових 

коштах, що в умовах фінансово-економічної кризи стало поштовхом до їх 

розвитку. Інтерес до вищевказаних установ пояснюється тим, що  вони надають 

на  грошовому ринку специфічні послуги, які не пропонуються іншими 

установами.  

Зменшилася кількість кредитних спілок, яка на кінець II кварталу 2012 

року становила 614 одиниць, що на 3,8 % (24 одиниці) менше за аналогічний 

показник минулого року – 638 [3]. Оцінка стану діяльності кредитних спілок в 

Україні після фінансової кризи представляє собою особливий інтерес, а поточна 

ситуація у цьому секторі характеризується наявністю процесів консолідації та 

диференціації.   

У 2012 р. спостерігається негативна тенденція щодо кількості недержавних 

пенсійних фондів (далі – НПФ). Так, станом на 30.09.12 р. в Державному 

реєстрі фінансових установ міститься інформація про 96 НПФ та 38 

адміністраторів НПФ, що відповідає рівню 2007 р. [3]. У зв‘язку з розірванням 

частини пенсійних контрактів учасниками НПФ відбулося зменшення їх 

кількості та кількості укладених пенсійних контрактів на 2,5 % та на 17,1 % 

відповідно. 

  За досліджуваний період кількість страхових компаній скоротилася на   

25 %. 

Найбільш повно характеризують діяльність парабанківських установ 

обсяги наданих ними фінансових послуг (див. рис. 2). 

Лідером з надання послуг є фінансові та страхові компанії. Основною 

причиною збільшення обсягів наданих страховими компаніями послуг стало 
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зростання обсягу валових страхових премій з обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів та 

страхування життя. 

Нарощують обсяги наданих послуг і ломбарди. Так, лише за I півріччя 

2012 року обсяг наданих ними кредитів склав 4 392,4 млн. грн., тоді як за 2011 

рік цей показник був 7 325,1 млн. грн [3].  

Зазнала змін тенденція щодо скорочення обсягів послуг, наданих 

кредитними спілками: у  2011 році їх сума становила 2 237,4 млн.грн., а за I 

півріччя 2012 року – 2 404,8 млн. грн. Станом на 30.06.2012р. у порівнянні з 

аналогічною датою 2011 року внески (вклади) членів кредитних спілок на 

депозитні рахунки збільшилися на 4,6 % (до 1 242,1 млн. грн.); кредити, надані 

членам кредитних спілок, збільшилися на 9,4 % (до 2 404,8 млн. грн.) [3]. 

У цілому динаміка діяльності  НФКУ свідчить про поступове зростання 

попиту на їх фінансові послуги. Проте їх активи все ще залишаються 

незначними у порівнянні з активами комерційних банків. Так, разом активи 

комерційних банків та НФКУ станом на 31.12.2011 р. становили                  

1 134,2 млрд. грн., у т. ч. банків – 1 054,3 млрд.грн. (93 %), НФКУ –                 

79,9 млрд. грн. (7 %) [2, 3].  

 
Рис.2  Обсяги фінансових послуг, наданих  НФКУ* 

*складено за даними [3] 
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      На підставі проведеного дослідження, можна зробити висновок, що за 

останні роки на грошовому ринку певну роль почали відігравати поряд з 

банківськими і спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути, які 

займають важливе місце в накопиченні та мобілізації грошового капіталу. 

Найбільш актуальними проблемами їх недостатнього розвитку є: 

- недосконале правове поле, а подекуди й відсутність нормативних актів 

прямого впливу, які б регламентували дії тієї чи іншої ланки цього сектору; 

- недовіра населення до діяльності  НФКУ (випадки шахрайства з боку 

організаторів фінансових компаній та кредитних спілок викликали негативну 

реакцію  щодо послуг цих фінансових посередників); 

- незначна, порівняно з банками, участь НФКУ в наданні фінансових послуг; 

- брак  публічної інформації про діяльність  фінансових посередників. 

Ліквідація вищевказаних недоліків буде сприяти формуванню ефективної 

ланки НФКУ і зростанню їх ролі в розвитку національної економіки. 
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У сучасних умовах нестабільності та загостренні кризових ситуацій, як в 

економічному, так і повсякденному житті, виникає потреба у страховому захисті. 

Реалізуючи страхові відносини, головні суб'єкти страхування забезпечують 

функціонування фінансового ринку, адже страхування є складовою розгалуженої 

мережі фінансового посередництва. Завдяки  діяльності фінансових посередників 

забезпечується акумуляція та ефективний перерозподіл фінансових ресурсів, 

опосередковується взаємодія суб’єктів господарювання, відбуваються ринкові 

трансформації тощо. В системі фінансового посередництва страхування займає 

особливе місце, адже виконуючи вищеперераховані функції, страховики 

забезпечують захист від різного роду ризиків для всіх суб’єктів господарювання, 

включаючи й інших фінансових посередників.  На сьогодні, питання ефективності 

страхових відносин потребує детального вивчення, тому що ефективність 

основною ціллю та пріоритетним завданням, яке стосується кожного суб'єкта 

страхування. 

 Понад ІІІ тис. років до н.е. зароджуються первинні форми страхових 

відносин у вигляді колективної взаємодопомоги. У 1792-1750 рр. до н.е. прийняті 

закони вавилонського царя Хаммурапі, які вимагали укладання між учасниками 

торговельного каравану угоди про спільне покриття збитків у разі настання 

несподіваної події [2, с.18].  Страхові відносини, що виникли ще в період розпаду 

первіснообщинного ладу, поступово стали супутником суспільного виробництва 

та усіх аспектів сучасної життєдіяльності людей. Розвиток страхування 

передбачає досягнення основної мети страхового процесу – задоволення потреб 
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людини в страховому захисті від різного роду ризиків та непередбачуваних подій. 

Характерною рисою страхових відносин є те, що саме в них реалізуються 

певні економічні відносини, що складаються між людьми в процесі виробництва, 

розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, тобто на всіх етапах 

відтворювального циклу економічних відносин. Страхові відносини, 

сформувавшись у складі економічних відносин, забезпечують ефективність та 

стабільність функціонування останніх[4, с. 267]. 

Страхування є невід’ємною складовою фінансового посередництва та 

здійснює безпосередній вплив на економічне зростання. Ефективність страхових 

відносин необхідно розглядати в різних аспектах, що дозволяють більш повно 

виявити і оцінити їх роль, а також визначити шляхи подальшого підвищення 

ефективності страхування у вирішенні різноманітних соціальних і економічних 

завдань суспільства (рис.1). 
 
 
 
 

Економічна ефективність  

Зовнішня ефективність Внутрішня ефективність 

Ефективність для страхувальників 

Ефективність для третіх осіб 

Ефективність для держави 

Ефективність для страховика 

Соціальна ефективність  

Ефективність страхових 
відносин 

 
Рис.1. Ефективність страхових відносин [власна розробка] 

 

В страхових відносинах страхувальник реалізує страховий інтерес 

(першоджерелом якого є економічний інтерес), тобто за відповідну плату отримує 

страховий захист свого майнового інтересу, що є зовнішньою ефективністю для 

нього та застрахованих осіб у системі страхових відносин. Також зовнішня 

ефективність характерна для держави, яка в якості економічного інтересу отримує 

інвестиційні ресурси та сталість економічної системи, а також надходження у 
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вигляді податків та обов’язкових платежів за страхову діяльність. В свою чергу 

внутрішня ефективність – це ефективність для страховика, який, реалізуючи свій 

економічний інтерес, отримує страхові платежі та дохід[1, с. 56]. Зазначена модель 

страхових відносин є ідеальною, тому що в реальному житті в момент реалізації 

страхових відносин, їх економічна ефективність в повній мірі характерна лише для 

одного суб’єкта страхування. Тому гостро стоїть питання оцінки  та узгодження  

економічних інтересів страховика, страхувальника та держави. Страхування 

відіграє важливу роль у вирішенні соціальних завдань суспільства, тому при 

визначенні ефективності страхових відносин необхідно виокремити поряд з 

економічною і соціальну ефективність. Соціальна ефективність страхових відносин 

передбачає розгляд та оцінку ступеня впливу на найважливіші сторони рівня життя, 

задоволення потреб населення, соціальний прогрес суспільства[5, с. 27].  

Економічна та соціальна ефективність страхових відносин взаємопов’язані і 

взаємообумовлені. Постійне підвищення економічної ефективності потрібно для 

все більш повного задоволення потреб членів суспільства, тобто для досягнення 

соціальних завдань. Щоб обґрунтувати напрями та виявити резерви підвищення 

ефективності страхових відносин, необхідно здійснити оцінку певних об’єктивних 

явищ, що відбуваються в цій сфері. Для цього використовуються конкретні 

показники економічної ефективності страхування, які випливають з методики її 

визначення саме по галузям страхування. Та для всіх галузей страхування 

характерним є показник ефекту, який для кожного суб’єкта страхування є різним, 

в залежності від їх економічних інтересів. Для визначення економічної 

ефективності страхування необхідно не тільки розраховувати результат або ефект, 

а й зіставити його з витратами які були понесені для досягнення ефекту (рис.2).  

Для страхувальника результатом є одержання страхового відшкодування  

у повному обсязі при реалізації страхового випадку, ефект страховика – 

мінімальна виплата відшкодування страхувальнику, за умови одержання від 

нього максимальної суми страхових платежів. У страховому процесі як витрати 

функціонують: для страхувальника – страховий платіж; для страховика – суми  
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Страховик Страхувальник 

Страхове відшкодування максимальне мінімальне 
 
1 

 
Страховий платіж 

Страхове відшкодування 

Витрати на ведення страхової справи 

Витрати на утримання страхової компанії 

 
 
2 

 
1 – результат 
2 – витрати понесені для отримання результату 

 
Рис. 2. Ефект та витрати головних суб’єктів страхування [власна розробка] 

 
страхового відшкодування, витрати на ведення страхової справи, витрати на 

утримання страхової компанії . 

Отже, ефективність страхових відносин є комплексним поняттям, що 

включає систему показників, які характеризують економічну доцільність 

провадження страхування для всіх суб’єктів даного процесу. Дане питання 

потребує подальшого дослідження, зокрема в частині узгодження економічних 

інтересів головних суб’єктів страхування, яке є вихідною основою у 

формуванні страхових відносин і має велике значення під час їх реалізації. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ 

ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

Як відомо, залежно від характеру взаємовідносин між позичальником та 

кредитором грошовий ринок поділяється на два сектори – сектор прямого 

фінансування та сектор опосередкованого фінансування. Останній відрізняється 

тим, що, окрім двох учасників фінансових відносин, з’являється третя сторона – 

фінансовий посередник.  

Теоретичним та практичним аспектам функціюнування фінансових посе-

редників присвячена велика кількість досліджень. Серед провідних вітчизня-

них науковців, які займалися вивченням даного питання, слід відзначити 

І.Алексєєва, О. Бала, О. Барановського, П. Бєлєнького, О. Другова, В. Корнєєва, 

В. Кремень, М. Савлука, В. Унинець- Ходаківську, О. Шевцову, І. Школьник та 

ін. 

За своєю суттю фінансове посередництво являє собою професійну 

діяльність як банківських, так і небанківських фінансових установ,спрямовану 

на задоволення фінансових потреб позичальників та кредиторів, 

шляхомнадання їм необхідних фінансових послуг.До фінансових посередників  
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належать: банки, кредитні спілки, лізингові компанії, ломбарди, довірчі 

товариства, установи накопичувального пенсійного забезпечення, страхові 

компанії, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи і  інші послуги, 

або операції, пов'язані з наданням фінансових послуг [1]. 

Упродовж останніх років спостерігалося підвищення темпів зростання 

страхового бізнесу в Україні, чому сприяли певні законодавчі зміни. Проте у 

вітчизняній сфері страхових послуг серйозною проблемою залишається дефіцит 

ліквідних фінансовихінструментів, спрямованих на реалізацію ефективного 

інвестування страхових резервів. Крім того, відкритим питанням залишається 

гарантування довгострокових зобов’язаньстосовно страхування життя. 

На нашу думку, ринок фінансових послуг є інфраструктурою, яка вимагає 

комплексного підходу до вирішення своїх проблем. Необхідно поставити перед 

собою стратегічне завдання та розробити конкретні заходи по його виконанню.  

Особливо це стосується вирішення законодавчих питань.Законодавство з 

питань функціонування ринку фінансових послуг повинно мати вигляд 

узгоджених між собою пакетів документів, які регламентують максимально 

прості правила поведінки на ринку цінних паперів.  

Також потрібно вирішити проблему дефіциту для цього досить просто - 

збільшити податки або інші доходи, скоротити витрати. 

У табл. 1 наведено дані щодо зміни кількості установ, що надають 

послуги з фінансового посередництва, а також динаміки їх активів упродовж 

періоду першоїполовини 2010 р. 

Як свідчать дані з таблиці 1, перевага банків серед інших фінансових 

посередників за активами та кількістю є очевидною. Так, найбільш 

капіталізованими середнебанківських фінансових установ є страхові компанії, 

причому впродовж 2010 р.спостерігалося уповільнення падіння основних 

показників їх діяльності та певнастабілізація. Причому у структурі активів 

страхових компаній переважаючими є акції,банківські депозити та права 

вимоги до перестраховиків. 
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Таблиця 1 – Динаміка активів та кількості основних видів фінансових 

посередників в Україні впродовж першого півріччя 2010 р. [2] 
Вид фінансового 
посередника 

Активи 
станом на 
01.2010 р., 
млн.рн 

Активи 
станом на 
06.2010 р., 
млн. грн 

Кількість 
установ станом 
на 
01.2010 р., од. 

Кількість 
установ станом 
на 
06.2010 р., од. 

Банки 880302 889 200 197 194 
Страхові 
компанії 

42000 43200 450 441 

Недержавні 
пенсійні фонди 

857,9 984,6 108 107 

Кредитні спілки 4200 3000 755 700 

 

Проаналізувавши становище фінансового посередництва в Україні, 

можна зробити висновок щодо загальних проблем, які притаманні усім 

фінансовим посередникам:  

 недовіра до їх діяльності фізичних та юридичних осіб;  

 відсутність належної інформації про розвиток фінансових посередників; 

 неефективний державний контроль за діяльністю фінансових 

посередників; 

 нестабільність економіки та фінансового ринку, через що позичальники 

такредитори зменшують свою активність та не здійснюють інвестиційну 

діяльність у тих обсягах, які могли б сприяти прискореному розвитку як 

фінансових відносин, так і фінансового посередництва та ін. 

Для національної економіки найбільш складною залишається проблема 

недовіри населення до діяльності фінансових посередників, що не дозволяє у 

повній мірі використовувати заощаджувані фізичними особами кошти для 

розвитку національного господарства. За оцінками експертів на руках у 

громадян України знаходиться від 20 до 40 млрд. дол. [1, с.342–348], що 

можуть бути залучені як внутрішнє джерело фінансових ресурсів. 
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КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ 

 
Різні аспекти банківського кредитування малого й середнього бізнесу 

постійно перебувають у полі зору вітчизняної та зарубіжної економічної науки. 

Істотний внесок у розроблення теоретичних і практичних аспектів окреслених 

проблем внесли В. Балюк, О. Білоус, О. Вовчак, М. Крупка, А. Мороз,              

С. Реверчук, С. Савлук, Я. Чайковський, Н. Шелудько.  

Уперше в історії економічної думки суть підприємництва як 

господарської діяльності, спрямованої на одержання доходу, розглянув 

англійський економіст і банкір Річард Кантильйон (1680–1734). Саме 

Кантильйон став першим теоретиком управління підприємством. Вивчивши 

господарську роль підприємця, він дійшов висновку, що саме ця категорія 

людей є «головним рушієм економіки» [1, c. 52]. 
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В умовах розвитку та становлення ринкових відносин в Україні вкрай 

актуальним залишається питання удосконалення процесу кредитування 

суб’єктів підприємницької діяльності, відродження ролі та значення кредиту у 

формуванні обігових коштів підприємств різних форм власності, забезпечення 

безперервного кругообороту виробничих капіталів та стимулювання 

вітчизняного виробництва. Перехід до ринкової економіки, розвиток 

комерційних відносин справляють позитивний вплив на основи 

функціонування банківського кредиту в господарстві нашої країни.  В сучасних 

умовах основними макроекономічними завданнями кредитування банками 

підприємницької діяльності є:  сприяння раціоналізації виробництва і збуту; 

збільшення обсягів необхідної на ринку продукції;  отримання максимального 

прибутку при мінімальних витратах [2, c. 152]. 

У ринковій економіці роль кредиту проявляється в регуляції, тобто в 

оптимізації пропорцій суспільного відтворення. Кредитна форма перерозподілу 

ВВП та національного доходу є завершальною інстанцією, що охоплює, 

фінансову, виробничу й невиробничу сфери, а також різні галузі виробництва й 

різні регіони. Кредит певною мірою впливає на структурну перебудову 

економіки, оскільки тимчасово вільні ресурси перерозподіляються в ті галузі, 

де отримуються високі прибутки. Важлива роль кредиту в забезпеченні 

науково-технічного прогресу, в обслуговуванні інноваційного процесу, й в 

реалізації інвестиційної програми спрямованої на поліпшення науково-

технічного потенціалу [3]. 

Статистичні дослідження свідчать, що кількість підприємств в Україні з 

роками зростає. Спостерігається тенденція збільшення як позикових так і 

залучених ресурсів. Позитивні функції кредиту реалізуються далеко не 

повністю. Цьому заважає недорозвиненість ринкових відносин. Зокрема тільки 

розпочався процес формування ринку позичкових капіталів, не завершено 

процес демонополізації та децентралізації економіки.  

В Україні великі банки зосереджують у себе найбільше активів, 

залучають кошти клієнтів, зокрема зі сфери малого й середнього бізнесу, 



 93 

працюючи з ними через розгалужену мережу філій та відділень. Удосконалення 

банківського кредитування малого підприємництва – створює гнучку систему 

гарантій, яка відкриває можливість кредитування для всіх категорій 

підприємств. На практиці використовують наступні варіанти вирішення цього 

питання. Перший – ризики бере на себе комерційний банк, який приймає 

рішення з кредитування малого бізнесу. Недолік такого варіанта – його 

впровадження залежить від вольових якостей та стратегічного бачення 

керівництва конкретної банківської установи, ефективності його менеджменту, 

адже нині банки здебільшого не довіряють суб'єктам малого бізнесу й не хочуть 

брати на себе ризики, пов'язані з їхнім кредитуванням [3]. 

Другий варіант – гарантії забезпечуються спеціалізованими фондами або 

іншими інститутами підтримки малого підприємництва. Недолік варіанта – 

недостатні обсяги бюджетних ресурсів та фінансування таких установ. 

Третій варіант – гарантії за кредитами забезпечують державні та 

муніципальні органи влади для малих і середніх підприємств, які працюють у 

соціально значущих галузях економіки, беруть участь у виконанні державних 

замовлень, виконують заходи в рамках регіональних програм розвитку 

територій.  Недолік варіанта – низький рівень залучення малих підприємств до 

виконання державних і муніципальних замовлень. 

Четвертий варіант – створення комерційних схем гарантування за 

кредитами, запровадження продажу гарантій як форми вкладення капіталу з 

метою отримання прибутку. Недолік – схеми комерціалізації гарантій 

ефективно застосовуються в розвинених ринкових країнах.  

Отже, банківське кредитування загалом є найефективнішим легальним 

джерелом ресурсів для малого та середнього бізнесу. Як правило, кредитні 

кошти банків спрямовуються на задоволення регулярних потреб малих 

підприємств та на довгострокові інвестиції. Зростання зацікавленості 

фінансових установ у розвитку малого підприємництва зумовлюється 

перспективою розширення ринку збуту банківських послуг за рахунок нового 
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сектору економіки та низкою переваг, які має кредитування малого бізнесу 

порівняно з великим. 
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МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ 

КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ 

 

Проблема підвищення якості кредитного портфеля банку належить до 

пріоритетних завдань кожної банківської установи. При цьому, від збільшення 

сумарної величини кредитного портфеля банків, збільшується питома вага 

прострочених кредитів, але формування якісного кредитного портфеля є 

досяжною метою. 

Дослідженню проблеми формування та аналізу кредитного портфеля 

банків присвячено ряд наукових праць, зокрема таких науковців, як які 

І. В. Сало, О.  В.  Дзюблюк, А. М. Мороз, З. М. Васильченко, М. Савлук,          

В. Геєць та ін. 
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Кредитний портфель – це сукупність всіх видів кредитів, наданих 

банком позичальникам з метою отримання прибутку у вигляді відсотка. 

Основними критеріями оцінки якості кредитного портфеля є рівень 

ліквідності, ступінь кредитного ризику, рівень дохідності, структура 

портфеля [2]. 

Удосконалення управління кредитного портфеля може здійснюватись 

такими методами: оптимізація структури кредитного портфеля; використання 

автоматизованого керування кредитним портфелем банку; ризик-менеджмент 

кредитного портфеля. Отже, оптимізація якості кредитного портфеля 

передбачає наступні заходи: 

 впровадження банком зрозумілої та гнучкої системи управління власним 

кредитним портфелем; 

 другим є чітка і виважена постановка загальних напрямків діяльності; 

 проведення банками адекватного аналізу кредитного ринку, перспектив 

розвитку ресурсної бази; 

 необхідно проводити обережнішу кредитну політику;  

 ретельна оцінка платоспроможності позичальників на стадії надання 

кредитів; 

 приділення уваги цільовому використанню наданих позик та контролю за 

діяльністю позичальника з метою своєчасного виявлення негараздів та 

запобігання можливих втрат за позиками. 

Ризик-менеджмент передбачає наступні заходи: оцінка 

кредитоспроможності позичальника та встановлення його кредитного рейтингу;  

проведення політики диверсифікації позик (за розмірами позик; за видами 

позик; за групами позичальників тощо) видача великих кредитів, не 

перевищують нормативи НБУ, тільки на консорціальной основі; страхування 

кредитів і депозитів; дотримання золотих банківських правил;; формування 

резервів для покриття можливих втрат за наданими позиками.  
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За статистичними даними фінансової звітності кредитно-

інвестиційний портфель банків України зростає з кожним роком, це 

свідчить про неперервну та продуктивну роботу банку (таб. 1). 

Таблиця 1 – Об’єм кредитно-інвестиційного портфеля банків України 

Об’єм кредитно-
інвестиційного 

портфеля 

Кредити юридичним 
особам 

Кредити  
фізичним  особам Звітна дата 

млн. грн. 
1 2 3 4 

01.01.2012 600288,56 494931,57 111222,34 
01.03.2012 597618,06 480875,37 119857,3 
01.06.2012 582707,97 468586,27 114285,65 
01.09.2012 596267,70 479220,03 114005,32 

Джерело* Складено авторами на основі  джерел [1, 3]. 

За даними таблиці спостерігається зменшення розмірів кредитно-

інвестиційного портфеля. Частка кредитів наданих фізичним особам з 

початку 2012 року збільшилась 18,5 % до 19,2 % станом на 01.09.12. 

Подальше  збільшення може спричинити підвищення різня ризикованості, 

тому важливо регулярно здійснювати всебічний аналіз процесів оцінки, 

адміністрування, спостереження, контролю, повернення кредитів, авансів, 

гарантій та інших інструментів, особливо це стосується інвестиційного 

кредитування. 

Досягнення головної мети банків, зміцнення провідних позицій в 

основних сегментах українського фінансового ринку,  можливе за допомогую 

наступних інструментів: розробка і реалізація чіткої клієнтської політики, що 

враховує потреби різних груп клієнтів; впровадження моделі ведення бізнесу, 

орієнтованого в першу чергу на клієнтів, з метою поліпшення умов і 

підвищення якості обслуговування клієнтів; розширення спектру продуктів і 

послуг. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Фінансовий ринок являє собою складну структуру взаємовідносин між її 

суб’єктами, систему в якій відбувається торгівля фінансовими інструментами за 

допомогою фінансових інститутів. Економічні відносини відбуваються завдяки 

фінансовим посередникам, які задовольняють потреби суб’єктів та 

забезпечують безперебійне функціонування фінансового ринку.  

Фінансові посередники представлені банківськими та небанківськими 

фінансово-кредитними установами. Станом на кінець 2012 р. кількість 

банківських установ склало 19 701 відділень 176 банківських установ. НФКУ у 

загальному обсязі більш 3500 установ [1].  

Кількість фінансових посередників характеризує ступінь розвитку 

фінансового ринку.  Як свідчить світова практика, кількість НФКУ в загальній 

структурі фінансових посередників зростає. Так, в США за останні 10 р. 

прослідковується тенденція росту НКФУ: в 2,5 рази з 2001 р. по 2011 р., 

(відповідно з 8,4 % до 20,2 %) i скорочення банківських установ на 10,17 % [2].  
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Зростання НКФУ обґрунтовується наступними факторами: 

задовольняють потреби економічних суб’єктів у вигляді специфічних послуг; 

ефективніше мобілізують і акумулюють грошові кошти; мають менші 

зобов’язання, ніж банки; найбільш ліквідні. Кожен з цих факторів сприятливо 

впливає на розвиток фінансової системи, створюючи конкуренцію на ринку 

фінансових послуг. Структура фінансових посередників на ринку послуг 

України за 2012 р. представлена на рисунку 1. 

 
Рис.1 Фінансові посередники на ринку послуг України за 2012 р. 

На основі статистичних даних (табл.1) проаналізуємо динаміку кількості 

фінансових посередників за 2009 – 2012 роки. 

Таблиця 1 – Динаміка кількості фінансових посередників [1] 
Фінансові посередники 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Банківські установи  197 194 198 176 
з них: з іноземним капіталом 51 55 53 55 
НФКУ 2929 3132 3304 3553 
з них: страхові компанії 450 456 442 414 
недержавні пенсійні фонди 109 101 96 94 
адміністраторі недержавних пенсійних 
фондів 49 43 40 37 

кредитні спілки 755 659 691 708 
ломбарди 373 426 456 474 
фінансові компанії  208 221 251 308 
інститути спільного інвестування  985 1226 1328 1518 
Разом  3177 3381 3555 3784 
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Отже , як свідчать дані (табл. 1), на фінансовому ринку спостерігається 

наступна тенденція: 

-  кількість банківських установ протягом досліджуваного періоду 

зменшилась на 22 установи ( що складає 11 % ). Це пояснюється тим, що інші 

фінансові посередники створюють конкуренцію банкам, опосередковано 

стимулюючи останніх підвищувати якість послуг. Також низький рівень 

капіталізації обмежує діяльність банків, оскільки призводить до зростання 

вартості кредитних операцій банків й залучених ресурсів [3];  

- в структурі НКФУ кількість страхових компаній, недержавних пенсійних 

фондів зменшується, але прослідковується зростання кількості кредитних 

спілок, ломбардів, фінансових компанії та інститутів спільного інвестування. 

Зменшення страхових компаній відбувається під впливом жорсткої 

конкуренції на ринку страхування. Консолідація великих страхових 

підприємств витісняє більш дрібні з ринку послуг.  

Така ж тенденція спостерігається і з недержавними пенсійними                

фондами – відбувається укрупнення більших корпорацій. Разом з цим, 

скорочується кількість адміністраторів недержавних пенсійних фондів.  

Неоднозначна тенденція розвивається з кредитними об’єднаннями. З                          

2009 р. по 2011 р. скорочується кількість кредитних установ, за рахунок 

витіснення їх фінансовими компаніями, які володіють більшим діапазоном 

надання послуг. У 2012 р. спостерігається значне зростання кредитних спілок 

завдяки збільшенню й укрупненню джерел іноземного інвестування та 

фінансуванню з боку держави.  

Кількість ломбардів збільшилась на 70 % протягом 2009 – 2012 років. 

Причиною зростання ломбардів є необхідність забезпечення населення 

коштами для задоволення первинних потреб. 

Протягом досліджуваного періоду кількість інститутів спільного 

інвестування збільшилась на 35% за рахунок високої прибутковості при 

незначних витратах часу клієнтів на розміщення інвестицій, а також 

можливості оперативного вилучення залучених коштів. 
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Таким чином, в Україні спостерігається позитивна тенденція розвитку 

парабанківської системи, посилення якої буде сприяти зміцненню реального 

сектора економіки України. Але для формування сприятливого середовища на 

фінансовому ринку, необхідна розвинена стабільна економічна система, 

розробка та прийняття відповідних законодавчих документів, які будуть 

сприяти розвитку конкуренції на ринку та відповідати європейським 

стандартам, а також максимальна акумуляція іноземних інвестицій й вихід 

вітчизняних фінансових посередників на новий рівень. 
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МЕТОДИКА КОНСОЛІДАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА 

АНАЛІЗ ЇЇ ПОКАЗНИКІВ 

 

Українські компанії, особливо в системоутворюючих галузях економіки, 

активно використовують механізми взаємодії та об'єднання капіталів з метою 

посилення позицій на ринку, підвищення ефективності діяльності та усунення 

конкурентів. Міжнародний досвід свідчить, що характерною умовою 

забезпечення конкурентоспроможності промислових структур є концентрація 

капіталу і виробничих потужностей, їх інтеграція за вертикальним 

технологічним чи горизонтальним предметним принципом.  

Особливою формою інтеграції компаній виступає консолідація бізнесу, 

під якою розуміється об'єднання кількох взаємозалежних організацій з метою 

збільшення ефективності їх функціонування, тобто створення групи компаній.  

Основна ідея складання консолідованої фінансової звітності полягає в 

тому, що в ній вся представляється як єдиний економічний агент. 

Консолідована фінансова звітність відображає інформацію про фінансове 

становище всієї групи, тому поряд з активами, зобов'язаннями, доходами та 

витратами материнської компанії, в ній відображаються за певними правилами 

також активи, зобов'язання, доходи і витрати її дочірніх фірм.  

Існує три рівні нормативно-правового регулювання процесів складання та 

подання консолідованої звітності: міжнародний, національний та локальний. 

Міжнародний рівень представлений стандартами фінансової звітності, які 

представлені на рис. 1. 
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Рис. 1 Міжнародні стандарти фінансової звітності з проблем консолідації 

фінансової звітності. 

Другий рівень – національний. Складання консолідованої звітності в 

Україні регламентується трьома підрівнями, представленими на рис. 2. 

 
Рис. 2 Підрівні нормативного регулювання процесу консолідації 

фінансової звітності в Україні 

Порівнявши П(С)БО та МСФЗ, які регламентують процес консолідації 

фінансової звітності, слід зазначити, що міжнародні стандарти фінансової 

звітності ширше розкривають умови та методи складання консолідованої 

фінансової звітності. Виходячи зі складності використання методів консолідації 
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та багатоваріантності умов консолідації доцільним є створення методичних 

рекомендацій зі складання консолідованої фінансової звітності. 

Третій рівень – локальний або рівень суб’єкта господарювання, на якому 

регулювання процесу консолідації здійснюється відповідно до положення про 

облікову політику підприємства на основі єдності облікової політики та 

консолідації звітності.  

Процес консолідації фінансової звітності передбачає здійснення певних 

процедур, представлених на рис. 3.  

 
Рис. 3 Процедури консолідації фінансової звітності [1, с. 67] 

Розрізнють наступні методи консолідації: 

  повна консолідація. Відбувається консолідація всіх чистих активів 

дочірніх підприємств, частка меншості показуються в пасиві консолідованого 

балансового звіту. Застосовується для дочірніх організацій, що утворилися по 

методу придбання або методу злиття; 

  пропорційна консолідація. У цьому випадку консолідуються 

активи, якими володіє учасник спільної діяльності, частка меншості у звітності 

не відображається. Застосовують при формуванні звітності для спільної 

діяльності; 

  метод дольової участі. Застосовується для асоційованих компаній. 
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Аналіз консолідованої звітності групи служить інформаційною базою для 

розробки стратегії і тактики розвитку групи, обґрунтування планів, прийняття 

управлінських рішень, забезпечення контролю за  їх виконанням, виявлення 

резервів поліпшення фінансового стану групи [2, с. 356].  На рис. 4 

представлені основні методи аналізу консолідованої фінансової звітності: 

 
 

Рис. 4 Методи аналізу показників консолідованої                                              

фінансової звітності [3, с. 230-232] 

Отже, консолідована бухгалтерська звітність являє собою об'єднання 

звітності двох і більше компаній, що знаходяться в певних юридичних та 

фінансово-господарських взаємозв’язках. В залежності від конкретних цілей та 

завдань можна виконати фінансовий аналіз різного ступеню деталізації. Єдиної 

методики немає, тому аналітики використовують різноманітні показники та їх 

поєднання.  
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РОЗВИТОК СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Сучасна політична ситуація в Україні характеризується плюралізмом 

думок, вибухом демократії та недоцільної справедливості, єдністю 

прогресивних політичних сил. Незважаючи на те, що кооперація традиційно 

вважається політично нейтральною сферою діяльності, політичний фактор 

завжди негативно впливає на міжнародний кооперативний рух. Безперечно, що 

зміна влади в Україні позитивно позначається на національній кооперації і 

споживчій кооперації зокрема.  

В умовах ринкової економіки споживча кооперація має найбільш плідне 

майбутнє. Вона, єдина зберегла потужну матеріально-технічну базу, 

кваліфіковані кадри, громади спілчан. 

В Указі Президента України “Про заходи щодо розвитку кооперативного 

руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових 

засадах” від 19 грудня 2000 р. за № 1348/2000 перед Кабінетом Міністрів, 

місцевими державними адміністраціями поставлені завдання щодо: 

• підтримки розвитку кооперативного руху у сферах матеріально-

технічного постачання, заготівлі, збуту та переробки продукції, виробничого, 

побутового, соціально-культурного обслуговування; 

• створення мережі сільськогосподарських, промислових, транспортних, 

житлових та будівельних кооперативів, багатофункціональних товариств у 

системі споживчої кооперації; 
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• розвитку кредитних спілок, кооперативних банків і товариств для 

взаємного страхування; 

• розширення закупівель сільськогосподарської продукції у населення, 

зокрема через мережу споживчої кооперації; 

• постійного розв’язання через засоби масової інформації ідеї кооперації, 

природи кооперативних форм самодопомоги, кооперативного засобі 

господарювання, висвітлення розвитку кооперації в Україні. 

Під кооперацією також розуміють такі форму організації праці, за якої 

певна кількість людей спільно бере участь в одному й тому ж або в різних, 

зв’язаних між собою виробничих процесах. 

В сучасних умовах споживча кооперація розглядається як процес 

добровільного об'єднання зусиль і ресурсів суб'єктів, зацікавлених у досягненні 

певних соціально-економічних результатів, які можна отримати лише або 

швидше, або ефективніше за допомогою групових дій. Також вона є однією із 

форм роздрібної торгівлі, яка організована на паях, тобто кооперативних 

засадах. 

Кооперативна форма проявляє велику життєву стійкість в сферах 

діяльності, пов’язаних з задоволенням споживчих інтересів громадян. 

Споживчі кооперативи на відміну від виробничих проявляють дійсно велику 

життєву стійкість. Світовий досвід розвитку кооперативного руху 

підтверджує тенденцію перетворення виробничих кооперативів в 

підприємства (кооперативи) акціонерного типу. 

Кооперація - це самобутнє явище  в історичному поступі людства, яке  є 

продуктом двох взаємопов’язаних чинників: кооперативної ідеї та практичної 

кооперативної роботи. Кооперативна ідея завжди визначала суть і напрями 

кооперативної діяльності, а практичний досвід кооперації використовується  

для збагачення і розвитку кооперативної ідеї [2]. 

Зміни в суспільстві, логіка економічних перетворень, що відбуваються 

в країні, поставили перед споживчою кооперацією широкий спектр проблем. 

Час та нова історична реальність вимагають проведення реформування 
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системи для зміцнення її дієздатності і конкурентоспроможності в умовах 

становлення ринкових відносин.  

Серед вчених-економістів, які досліджували економічну природу 

кооперативної торгівлі, її розвиток та особливості функціонування слід 

відмітити таких, як: Ананьєв О. М., Бабенко С.Г., Блістер В.І., Ваpнавський В. 

В., Ленченко Ф. З., Оніпко Т. В., Рехлецький Є., Туган-Барановський М.І., 

Чаянов А.В. 

Доктор економічних наук професор З.С.Варналій відзначає: «Комерційне 

підприємництво – це діяльність, пов’язана з обміном, розподілом та 

споживанням товарів і послуг. Змістом комерційного підприємництва є 

товарно-грошові  та торговельно-обмінні операції. Комерція – це  торгівля,  а 

комерсант – це працівник торгівлі. Торговельно-обмінні  операції 

здійснюються у вигляді угоди з купівлі-продажу або перепродажу товарів і 

послуг. Представниками  комерційного підприємництва є різні торговельні 

організації, що реалізують (продають)  предмети споживання і засоби 

виробництва» [1]. Різні тлумачення комерції визначають її багатоаспектність. 

Попри  певні розбіжності, більшість дослідників сходяться  на думці, що 

предметом комерції є здійснення купівлі-продажу товарів.  Узагальнюючи 

вищенаведене, на наш погляд, слід розглядати комерційну діяльність  з точки 

зору вузького і широкого тверджень.  

Комерційна діяльність пов’язана з другим  поняттям торгівлі – 

торгівельними процесами по здійсненню актів купівлі – продажу з метою 

одержання прибутку.  

З переходом України на ринкові методи господарювання споживча 

кооперація почала поступовий поетапний шлях до економічного відродження, 

напрацювання сучасних шляхів та методів управління економікою, які 

базувалися на демократичних кооперативних засадах і принципах. Прийняте в 

державі законодавство  у  сфері кооперації сприяло утвердженню економічних 

та організаційно-структурних реформ, відновленню кооперативної присутності 

на ринку товарів і послуг. 
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Гуртова торгівля  є однією з основних  форм виразу сутності  комерційно-

посередницької діяльності, яка сприяє  активному регулюванню  процесів 

переміщення і нагромадження продукції в просторі і часі.  Необхідність 

гуртової торгівлі обумовлюється нерівномірним розміщенням виробництва  

товарів в економічних районах, високою галузевою концентрацією виробничих 

підприємств, сезонністю виробництва. Гуртова торгівля як один з важливих 

елементів сфери обігу має великий вплив  на організацію і функціонування всієї 

системи товарообороту. Вона не завершує процес зміни форми власності і не 

доводить споживчу вартість  до кінцевого споживача. Тому гуртова торгівля є 

лише початковою стадією  торгівлі товарами  широкого вжитку, оскільки 

здійснює збут товарів від виробників та забезпечує організацію їх 

раціонального просування до роздрібних підприємств.  

Останніми роками у сфері торгівлі України відбуваються відчутні 

позитивні зміни. Практично завершено процес приватизації торговельних 

підприємств. Визначалась стійка тенденція до реального зростання обсягу 

роздрібного товарообороту,  в тому числі кооперативних підприємств, що є 

свідченням розширення та активізації внутрішнього споживчого ринку. 

Правильна організація комерційної роботи в роздрібній торгівлі сприяє росту 

товарообороту, достатньо повному задоволенню сукупного попиту населення і 

одержання комерційного успіху кооперативними підприємствами.  

Важливою частиною гуртового обороту  кооперативних підприємств є 

оборот біржової торгівлі. Ще однією складовою  діяльності кооперативних  

підприємств  є ярмаркова і виставкова торгівля.   

Кожен з охарактеризованих видів комерційної діяльності має свої 

особливості розвитку,  принципи організації, структуру, функції та склад 

функціональних підрозділів. Також вони  мають різну питому вагу в залежності 

від структури населення та типу населених пунктів,  вікового складу населення, 

демографічної ситуації, величини  платоспроможного споживчого попиту, 

рівня доходів населення та інших соціально-економічних чинників.  
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З часу здобуття Україною незалежності споживча кооперація переживає 

процес структурних змін i трансформацій у напрямку переходу на нові ринкові 

засади господарювання і стає важливою складовою багатоукладної економіки 

країни, помітним інститутом громадянського суспільства. 
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КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПІДШИПНИКОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Сучасна підшипникова промисловість є однією з пріоритетних секторів 

світової економіки, яка динамічно розвивається. Унікальні технологи та 



 110 

виробничі потужності дозволяють нашій країні зайняти свій вагомий сегмент 

на ринку підшипників. Проте, на жаль, реальний стан справ не відповідає 

світовим показникам розвитку сектору економіки та ілюструє значні негативні 

тенденції. Українські підшипникові заводи зіштовхнулися з гострою 

необхідністю впровадження інновацій, вдосконалення організації, технології 

виробництва підшипників, оптимізації цінової політики, формування 

раціонального портфеля замовлень. Сучасна економічна ситуація в Україні 

стримує розвиток цього сектору економіки. Це проявляється у відсутності 

фінансового капіталу та чітко сформульованої стратегії розвитку української 

підшипникової промисловості, в слабкій системі організації менеджменту на 

підприємствах. Для вирішення цих проблем необхідним є створення концепції 

розвитку інноваційної системи підшипникової промисловості, а також 

проведення низки інноваційних перетворень, що сприятимуть її ефективній 

реструктуризації. Вітчизняними і зарубіжними вченими накопичено певний 

досвід у вирішенні питань інноваційного розвитку як окремого підприємства, 

так й економіки в цілому.  

Для досліджуваного сектору економіки є закономірним підвищення 

техніко-технологічного рівня виробництва, постійне ускладнення продукції, 

технологій виробництва та методів його організації, що безпосередньо впливає 

на всі аспекти інноваційної діяльності. Саме підшипникова промисловість в 

Україні має свої характерні особливості, які визначать його специфіку та 

виступають головним орієнтиром для стратегії подальшого інноваційного 

розвитку (табл. 1). 

Підвищити результативність підшипникової промисловості можна на 

основі реалізації набору програм, що містять ключові механізми (інструменти), 

які закладають основу системи довгострокового планування та розвитку 

підшипникових кластерів [1; 2]: 

1. Визначення структури і складу кластеру, побудова інноваційного 

кластерного профілю (виявлення центрів ключових компетенцій серед 
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Таблиця 1 – Економічні умови, в яких відбувається виробництво підшипників в 

Україні [3] 

Складові Характеристика 

Екзогенні 

1. Значна конкуренція, що склалася на ринках підшипникової 
промисловості, створює потужні стимули для інноваційного, 
науково-технічного вдосконалення діяльності підприємств  з 
виробництва підшипників. 
 2. Україна має відповідний географічний та природний 
потенціал для відновлення потужної підшипникової 
промисловості 

Ендогенні 

1.Кінцева продукція є конкурентоспрсможною на міжнародних 
ринках.  
2.Індивідуальна продуктивність праці робітників перевищує 
середні значення національної економіки.  
 3.Інновації займають особливе місце в виробництві 
підшипників, при цьому виступають базовим чинником 
економічної динаміки, сполучною ланкою між результатами 
наукових досліджень і розробок та виробництвом підшипників, 
що постійно оновляється. 
 4.Значну частку витрат на виробництво підшипників складають 
імпортні комплектуючі. 

 

регіональних промислових, освітніх, дослідницьких організацій на 

регіональному, національному та міжнародному рівнях). 

2. Виявлення та аналіз факторів, що ускладнюють інноваційним 

розвиток компаній у регіоні. 

3. Створення регіональних інформаційно-аналітичних центрів 

експертиз суднобудівної промисловості із завданнями моніторингу стану 

сектору економіки, створення бази експертів у сфері галузевої експертизи, 

встановлення партнерських зв’язків серед учасників інноваційних процесів. 

4. Розвиток сектору інтелектуальних бізнес-послуг (консалтингові, 

інжинірингові фірми) в підшипниковій промисловості. 

Формування такої системи може здійснюватись на таких рівнях: 

1. Перший рівень − побудова організаційної структури зі створення 

підшипникових кластерів. Виявлення зацікавлених інститутів і організацій, 
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формування керуючого комітету. Відсутність рішення на цьому рівні дуже 

ускладнює реалізацію проектів на наступних рівнях. 

2. Другий рівень − формування стратегії підшипникової 

промисловості та кластерів. Передбачає всебічний аналіз науково-технічного, 

освітнього, організаційного потенціалу регіону для виділення перспективних 

кластерів. На цьому рівні урядові структури грають незамінну роль. Через них 

здійснюється державна політика, що впливає на інноваційні процеси. Тому 

влада повинна дуже уважно ставитися до всіх ініціатив щодо формування 

подібних проектів [5]. Конкретними проектами тут стають регіональні центри 

стратегічного розвитку підшипникової промисловості. Такі регіональні центри 

можуть стати базовим елементом інноваційного розвитку. Центр стратегічного 

розвитку збирає інформаційно-аналітичні дані про технології та ринки, оцінює 

ефективність і затребуваність розробок, організує обмін думками всіх 

зацікавлених учасників і забезпечує синергетичний успіх кожного 

інноваційного проекту. Також він дає експертну оцінку інноваційним проектам 

і визначає напрямки розвитку та взаємодії. Подібні проекти доцільно 

фінансувати на паритетних засадах на державному та місцевому рівнях, 

зацікавленими бізнес-структурами [4]. 

3. Третій рівень передбачає реалізацію інвестиційних програм, 

ініційованих на попередньому рівні, зі створення нових і модернізації існуючих 

елементів кластеру. Сприяти виходу з кризової технологічної ситуації може 

створення центрів колективного доступу до нових технологій, які зможуть 

надавати доступ до них відразу декільком підприємствам. Такий механізм 

модернізації є найбільш раціональним і економічно виправданим. 

Фінансуватися подібні проекти можуть зацікавленими фінансовими групами і 

бізнес-структурами у формі приватно-державного партнерства. Подібний 

колективний інжиніринговий центр дозволить підприємствам підвищити 

конкурентоспроможність своєї продукції за допомогою скорочення термінів і 

помилок проектування, скорочення трудовитрат і витрат при спільному 

проектуванні. 
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У сучасній теорії податків існує коло питань, які розглядаються не так 

давно, однак дослідження яких сприяє вирішенню нагальних проблем 

економічного розвитку в Україні та світі. І хоча такі науковці, як Ю. Бажал, 

В. Геєць, А. Крисоватий, А. Луніна, А. Никифоров, В. Семиноженко та ін. 

здійснили значний внесок у розвиток наукових поглядів щодо оптимізації 

податкового адміністрування в Україні, існують й інші проблемні аспекти 
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оподаткування, що залишаються дискусійними протягом тривалого періоду 

часу. До таких належить, зокрема, визначення впливу податкового 

навантаження на фінансово-господарську діяльність підприємств. 

Кудріна О. Ю. розкриває економічний зміст податкового навантаження як 

комплексну характеристику, яка окрім співвідношення нарахованих податків і 

доходів підприємства,  характеризує кількість податків та інших обов’язкових 

платежів,  їх структуру та механізм сплати [1]. Соколовська А.М. визначає цей 

показник як ефект впливу податків на економіку в цілому та окремих їх 

платників з економічними обмеженнями, що виникають внаслідок сплати 

податку та відволікання коштів від можливих напрямів використання [3, c. 7]. 

Погляди інших науковців зводяться до розгляду цього показника як 

частки податкових бюджетних надходжень у валовому внутрішньому продукті 

країни [2, с. 163]. Водночас, через розрахунок показника податкового 

навантаження, тобто через визначення, наскільки суттєвим є ступінь впливу 

системи оподаткування на результат діяльності суб'єкта господарювання, 

можна оцінити ефективність податкового планування на підприємстві загалом. 

Отже, у теорії податків існують підходи щодо трактування сутності 

податкового навантаження як мікро- так і макропоказника. Однак не слід 

заперечувати безпосередній зв’язок між цими поняттями. Оскільки зростання 

податкового навантаження призводить до збільшення непродуктивних витрат 

підприємства і зниження його рентабельності, існує вірогідність, що за таких 

умов суб’єкт господарювання буде схильним до ухилення від сплати податків, 

тому постає необхідність у формуванні державою оптимального рівня 

податкового навантаження на підприємство з метою легалізації його доходів. 

За методологією Світового банку, податкове навантаження на економіку 

країни являє собою сукупність податків та обов’язкових внесків, що 

сплачуються суб’єктами господарювання до бюджету після застосування 

передбачених законодавством пільг, як частина одержаних доходів (рис. 1).  

Як бачимо, показник податкового навантаження в Україні є одним із 

найвищих у Європі. 
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Рис. 1. Податкове навантаження у країнах Центральної Азії та Східної 

Європи* 

*Джерело: [5, с. 87]. 

Однак не слід оминути увагою і позитивну тенденцію щодо його 

зниження у 2012 році (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка податкового навантаження на економіку  

України у 2008-2012 рр.* 

*Джерело: [6] 
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Цілком очевидно, що поряд із позитивними зрушеннями в оподаткуванні 

прибутку підприємств і незважаючи на безліч нових технічних змін і 

доповнень, запроваджених Податковим кодексом, в Україні проблема 

надмірного податкового навантаження на суб’єкти господарювання є 

актуальною.  

На думку уряду, саме поступове зниження ставки податку на прибуток 

підприємств з 25 % до 16 % мало б сприяти зниженню податкового тягаря, 

створити один з найбільш конкурентоздатних режимів у Європі та 

стимулювати платників до детінізації своїх доходів. При цьому не було 

враховано, що в європейському законодавстві існує широкий перелік 

податкових знижок, активно застосовується прискорений метод амортизації, 

тому реальна ставка корпоративного податку дуже часто істотно нижча за 

номінальну [4].  

Таким чином, ефективність механізму справляння податку на прибуток 

підприємств на нинішньому етапі розвитку економіки України видається 

досить сумнівною. З цих позицій слід наголосити на необхідності постійного 

вдосконалення адміністрування податку на прибуток в Україні. 
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ОЦІНКА СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Питанням перспектив розвитку машинобудівних підприємств присвячені 

роботи таких вчених як Ю.М. Барташевська, І.І. Каліна, А.О. Касич,                

Н.І. Климович, Д.В. Малащук, О.І. Маслак, К.П. Покатаєва та ін. В їх працях 

розкриваються питання конкурентоспроможності машинобудівних підприємств 

України, ефективності їх функціонування в умовах глобалізації та світової 

фінансової кризи. Однак, недостатньо уваги приділено оцінці структури 

фінансових ресурсів таких підприємств. 

В Полтавській області підприємств і організацій, що випускають 

продукцію машинобудування і металообробки більше тисячі [1]. Серед 

численних промислових підприємств машинобудівної галузі провідні позиції 

посідають концерн «Крюківський вагонобудівний завод», холдингова компанія 

«АвтоКрАЗ», ВАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ВАТ «Полтавський 

алмазний завод» та багато інших.  

Загалом, як бачимо з рисунку 1, в промисловості України за останні роки 

чітко окреслюється тенденція до скорочення частки власного капіталу та  
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Рис. 1 Динаміка фінансових ресурсів підприємств промисловості 

України* 
* - побудовано автором за даними [2] 

нарощення певної залежності підприємств від фінансового сектору. Також 

спостерігаємо рівномірне щорічне нарощення фінансових ресурсів, що 

використовуються в господарській діяльності. При цьому серед залучених 

ресурсів довгострокові займають від 23 %  до 29 %, що дозволяє підвищувати 

стійкість підприємства, оскільки не вимагає негайного погашення боргів. 

Що стосується машинобудівних підприємств Полтавщини, то такої 

однозначної тенденції не спостерігається (рис 2). З метою оцінки капіталу 

підприємствами галузі була сформована вибірка з 16 підприємств, які мають 

суттєві обсяги виробництва, формують належну інформаційну базу (складають 

звітність не за спрощеною формою), охоплювали різні сфери 

машинобудування. 

Вже на даному етапі аналізу можна виділити підприємства, не просто з 

негативною фінансовою політикою, а ті, котрі потребують санаційних 

процедур, оскільки рівень їх власного капіталу через накопичені збитки нижче 

нуля. 
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Рис. 2 Динаміка частки власного капіталу у загальних пасивах 

підприємств машинобудівної галузі Полтавської області за 2008-2011 рр.* 

* - побудовано автором за даними звітності підприємств 

Номери вказані на рисунку відповідають порядковим номерам 

підприємств: 
1 ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" 
2 ВАТ "Тепловозоремонтний завод" 
3 ХК ВАТ "АвтоКрАЗ"  
4 ПАТ "Кременчуцький колiсний завод" 
5 ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод" 
6 ПАТ "Полтавський турбомеханiчний завод" 
7 ВАТ "Промсантехнiка" 
8 ПАТ "Електромотор" 
9 ПАТ "Шлiфверст" 
10 ПАТ "Полтавський алмазний інструмент" 
11 ПАТ "Галещинський машинобудiвний завод сiльськогосподарських машин та 

обладнання" 
12 ПАТ "Полтавхiммаш" 
13 ПАТ "Полтавамаш" 
14 ПАТ "Хорольський механiчний завод" 
15 ПАТ "Карлiвський машинобудiвний завод" 
16 ПАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" 

 

Це ПАТ "Галещинський машинобудiвний завод сiльськогосподарських 

машин та обладнання", при цьому накопичення збитків продовжується. ПАТ 

"Полтавхiммаш" пройшов санаційну процедуру у 2011 році і з від’ємного рівня   

(-2 % ) вивів власний капітал  до 65 % у   загальних   фінансових ресурсах. 
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Серед досліджуваних підприємств переважною (більше 50 %) частка власного 

капіталу є рівно у половини (8 з 16). З решти підприємств у чотирьох частка 

наближається до 50 % або в деякі періоди переважає цей рівень. Тому, можна 

стверджувати, що машинобудівні підприємства Полтавської області переважно 

використовують власний капітал.  

Також дослідження показали, що лише 6 підприємств з 16 забезпечили 

собі приріст до рентабельності власного капіталу через виважену фінансову 

політику, це – ПАТ "Полтавхiммаш", ПАТ "Полтавський турбомеханiчний 

завод", ПАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин", ПАТ "Крюкiвський 

вагонобудiвний завод" і ПАТ "Електромотор". Тому структура капіталу 

підприємств потребує подальшої оптимізації. 
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ РИНКОВИХ    

НЕДОСКОНАЛОСТЕЙ СЕКТОРУ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

Перехід від ери нафти до ери альтернативних джерел енергії не усуватиме 

ринкові недосконалості, властиві такому стратегічному сектору, як енергетика. 
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Ринки електрики моделюються численними постачальниками (фірмами), 

які конкурують за те, щоб задовольняти фіксований нееластичний попит [1]. 

Коли фірми можуть передбачати вплив своїх дій на ринкову ціну, то 

механізми Бертрана і Курно зазвичай не дають ефективних механізмів 

розміщення енергоресурсів, а також певних цін врівноваження ринку. Тому 

теорія і практика побудови ринків електрогенерації зосереджуються на цінових 

заявках функцій пропозиції, або рівновазі функцій пропозиції (supply function 

equilibrium, SFE) [15]. На таких ринках стратегія кожної фірми зводиться не до 

скаляра (ціни чи обсягу), а до всієї функції )( pSn , що описує обсяг електрики, 

який фірма n готова постачати при будь-якому значенні ціни (price) p . Тому 

простір стратегій кожної фірми є нескінченновимірним. Цінові заявки функцій 

пропозиції аналогічні до введених раніше цінових заявок функцій попиту [19]. 

SFE може застосовуватися як засіб усунення втрат ефективності 

внаслідок ринкової влади у галузях з невеликою кількістю фірм-конкурентів 

[12, 13]. За фіксованих початкових витрат фірм у SFE може досягатися повна 

ефективність. Проте може існувати багато інших SFEs, де ефективності немає. 

За відсутності невизначеності, майже будь-яке розміщення виробництва 

(енергоресурсів) може виражатися як деяка SFE [15]. З невизначеністю попиту 

кількість SFEs спадає, причому можливі ціни й обсяги містяться між 

відповідними рівновагами Бертрана (коли стратегії фірм – ціни, або функції 

вертикальної пропозиції) і Курно (коли стратегії фірм – обсяги, або функції 

горизонтальної пропозиції) [14]. 

Поняття SFE активно використовується в літературі з моделювання 

ринків електрики [7, 8, 10, 11, 20], які практиці працюють з фірмами, які 

надають повні функції пропозиції: наприклад, у США діють настанови 

Стандартної ринкової конструкції (Standard Market Design) для галузі 

електроенергетики [16]. 

У перших моделях SFE [7, 11] функції пропозиції фірм вважалися 

диференційованими. На практиці генератори надають дискретизовані функції 

пропозиції (зазвичай ступінчасті функції), що може виключати існування 
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рівноваг Неша в чистих стратегіях [9]. Тому була запропонована схема, де 

кожний генератор надає свою заявку як єдину пару значень ціни й обсягу, а 

заявки приймаються від меншої до все більшої ціни, поки не задовольниться 

весь попит [18]. Ця схема має рівноваги Неша. 

У першій роботі з SFE [15] вважалося, що попит змінюється з ціною (є 

еластичним). Цей аналіз було поширено на повністю нееластичний попит, який 

може бути невизначеним [17]. Спираючись на моделі [9, 17], були досліджені 

SFSs з нееластичним попитом при загальних припущеннях щодо функцій 

витрат окремих фірм, а також втрати доходів, коли фірми мають наближувати 

як свої власні функції пропозиції, так і функції пропозиції конкурентів [3]. 

У роботі [15] також вважалося, що всі конкуруючі на ринку фірми мають 

однакові функції витрат. Для асиметричних функцій витрат припускають 

лінійність функцій пропозиції, які надають фірми [4]. Якщо функції пропозиції 

не афінні, то SFEs не будуть стійкими (тобто не зберігатимуться на практиці [5, 

6]. Тому вважають, що функція граничних витрат кожної фірми афінна [5, 6], а 

складність моделі SFE накладає обмеження на середовище її застосування. 

SFE моделює функціонування енергоринків, коли генератори надають 

заявки як повні режими пропозиції, але через множинність SPEs немає чіткого 

розуміння втрат ефективності. За нееластичного попиту поведінка фірм, які 

передбачають вплив своїх дій на ринкову ціну (які є цінопровісниками), може 

вести до значних відхилень від досконало ефективних розміщень [17]. 

Інший підхід полягає у створенні механізму врівноваження ринку з 

простим простором стратегій кожної фірми (подібно до конкуренції Бертрана 

чи Курно), але опис кожної функції пропозиції фірми допускає існування 

рівноваг Неша і конкурентних рівноваг. При будь-яких функціях витрат 

механізм має давати повну ефективність, коли фірми є ціноотримувачами, й 

обмежену втрату ефективності, коли фірми є цінопровісниками. 

Втрати ефективності на енергоринках мають суттєві макроекономічні й 

макрофінансові наслідки як для споживачів, так і для виробників України [2]. 
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ФОРСАЙТИНГ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

В сучасних економічних умовах перед підприємством постає питання 

найбільш ефективно використовувати наявні ресурси для того, щоб отримати 
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економічну вигоду в майбутньому. Оскільки в державі складна економічна 

ситуація, для прогнозування майбутнього суб’єктів господарювання доцільно 

використовувати механізми, що базуються на використанні думок експертів. 

Насьогодні ефективний механізм довгострокового прогнозування, 

управління конкурентоспроможністю постає одним з найбільш актуальних 

завдань економіки. 

Одним з найбільш вагомих механізмів для прогнозування економічного 

розвитку є форсайтинг. Форсайтинг включає ряд підходів: прогнозування, 

перспективи, передбачення, стратегічний аналіз, експертну оцінку. 

 Ефективна діяльність суб’єктів господарювання залежить, в першу чергу, 

від соціально-економічних програм держави. Однією з перших країн, що 

почала використовувати форсайтинг є Великобританія [1, c.103]. Зокрема, 

форсайтинг відбувався в три етапи: 

1) виділення ринкових можливостей; 

2) підвищення конкурентоспроможності і поліпшення якості життя, 

стійкого розвитку; 

3) прискорення програми, більш швидке реагування на нові виклики і 

можливості. 

 Слід відзначити, що процес форсайтингу починався з формування 

пріорітетних напрямів розвитку і завершився пошуком інструментів, які 

впливали на зміни в економічному та науковому середовищі. 

В інших країнах світу форсайтинг використовувався для: визначення 

пріорітетів технологічного розвитку, розробки стратегічного бачення розвитку 

технологій, перспективних технологій для основних галузей національної 

економіки, обгрунтування пріорітетів державного фінансування науки             

[2, с.1748]. 

Підсумовуючи вище сказане, можна сказати, що основною метою 

форсайтингу є посилення взаємодії науки і виробництва з метою більш 

ефективного впровадження наукових розробок у виробництво та сферу 

управління. Після успішного впровадження форсайтингу  на національному 
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рівні, починають виникати програми регіональні. Стосовно нашої держави, 

одним із перших експериментів з форсайтингу можна вважати створення 

стратегічного плану Придунайського субрегіону, який включає економічну, 

екологічну та соціальну сферу. 

 Таким чином, форсайтинг є одним з основних механізмів передбачення 

майбутнього в умовах нестабільної економіки. Основна його функція полягає в 

формуванні єдиного стратегічного плану для розвитку усіх адміністративно-

територіальних одиниць регіону, поєднання зусиль регіональної влади, органів 

місцевого самоврядування, бізнесу та науки для досягнення спільних цілей. 
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ФІНАНСОВІ СТИМУЛИ ЯК ОСНОВА МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

За роки незалежності України в аграрному секторі відбулися кардинальні 

зміни, що зумовили радикальні перетворення в усій системі фінансових 

відносин. Сьогодні аграрні підприємства гостро відчувають нестачу фінансових 

ресурсів. Особливість сільського господарства обумовлює складність залучення 

необхідних фінансових ресурсів для здійснення підприємницької діяльності. Це 
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пов’язано з сезонним характером виробництва, значною залежністю від 

природно-кліматичних умов, великою кількістю в галузі суб’єктів 

господарювання, критичною спрацьованістю сільськогосподарської техніки, 

непередбачуваністю кон’юнктури ринку на сільськогосподарську продукцію, 

нестабільністю отримання прибутків.  

Таким чином дослідження сутності фінансових стимулів як основи 

механізму фінансового стимулювання розвитку агарного сектору економіки 

України є сьогодні досить актуальним і заслуговує на увагу. 

В умовах боротьби України із наслідками світової фінансової кризи в 

економічному розвитку держави посилюється роль фінансів. Фінанси стають 

одним із найважливіших засобів впливу на економічне життя, здійснення 

процесів розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту, 

стабілізації економічного стану держави, стимулювання ділової та 

інвестиційної активності.  

Фінансова політика є основним напрямом державного регулювання 

економіки, заходи якої доповнюються грошовою політикою та політикою 

прямого втручання. Вона охоплює всі заходи, пов’язані з наповненням і 

використанням державного та місцевих бюджетів. В основу фінансової 

політики покладені завдання забезпечення максимальних можливостей для 

досягнення економічних, соціальних, політичних та інших цілей держави. 

Враховуючи економічну природу, складність і важливість економічної 

категорії «фінанси», є необхідність критичного аналізу різних підходів до 

трактування їх функцій. Зокрема, С. Мочерний, досліджуючи фінанси через 

функції держави, виокремлює такі функції фінансів: ефективність, 

справедливість і стабілізація [2, с. 151]. В деяких дослідженнях, крім названого, 

вказується на наявність розподільчої й контролюючої функцій [1]. 

Ю.Ніколенко підкреслював важливість дослідження поряд із розподільчою й 

контролюючою – стимулюючої функції фінансів [3, с. 146–147].  

Особливого значення для вирішення проблем в аграрному секторі Україні 

набуває стимулююча функція фінансів. Її сутність полягає в тому, що за 
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допомогою певних форм і методів фінанси можуть стимулювати економічний 

розвиток. Стимулююча функція фінансів має сприяти підвищенню економічної 

ефективності господарювання, активізації трудової діяльності та 

підприємницької ініціативи, створенню сприятливих умов для розвитку усієї 

аграрної  галузі. За допомогою фінансових стимулів держава повинна 

створювати передумови для того, щоб при самостійному прийнятті рішень 

суб’єкти господарювання обирали ті варіанти, які відповідають цілям 

економічної політики держави. 

Визнання стимулюючої функції фінансів сприяє розгляду, а отже і 

використанню компонентів фінансової системи з позицій забезпечення й 

реалізації факторів економічного зростання. Застосування фінансових методів 

стимулювання сприяє створенню реальних умов економічного зростання і 

забезпеченню на його основі підвищення суспільного добробуту. 

У ній показано, що суб`єктом фінансового стимулювання є держава, яка 

виступає організатором фінансового стимулювання. Форми здійснення 

фінансового стимулювання показують, за допомогою використання яких 

інструментів здійснюється фінансове стимулювання, а об’єкти стимулювання – 

на що спрямована дія цих інструментів. 

Саме поняття «стимул» означає спонукальну причину, механізм 

зацікавлення в здійсненні певної діяльності. З політекономічної точки зору, 

фінансові стимули належать до матеріальних стимулів, тобто до тих, в яких 

враховуються матеріальні інтереси, що реалізуються за рахунок створеного 

продукту. Вони сприяють поєднанню й реалізації економічних інтересів 

учасників виробництва, реалізуються в створенні продукції і спонукають до 

досягнення певного матеріального результату у розрахунку на матеріальну 

вигоду. Таким чином, фінансові стимули є спонукальними мотивами 

господарської діяльності на основі встановлення залежності одержання коштів 

від досягнення певних показників не окремими працівниками, а суб’єктами 

господарювання (підприємствами) [2, с. 17]. 
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Для більш глибокого розуміння місця фінансових стимулів в розвитку 

аграрного сектору економіки України необхідно визначити суб’єкт та форми 

такого стимулювання. Головним структуроутворюючим суб’єктом системи 

відносин, що виникає в процесі фінансового стимулювання 

сільськогосподарського виробництва, є держава. Форми ж здійснення 

фінансового стимулювання показують, за допомогою використання яких 

інструментів здійснюється фінансове стимулювання. До основних форм 

фінансового стимулювання розвитку аграрного сектору слід відносити 

податкові пільги, бюджетні форми заохочення, пільгове банківське 

кредитування. 

Вартим уваги є той аспект, що зазначені форми стимулювання стають 

фінансовими стимулами лише за умови, коли відповідні грошові засоби 

спрямовуються на покращення фінансово-господарської діяльності 

підприємств і зростання валового внутрішнього продукту. Саме в цьому разі 

фінансове стимулювання спроможне відігравати суттєву роль у забезпеченні 

економічного зростання аграрного сектору України. 
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КОНТРОЛІНГ ПРОЦЕСУ ЗБУТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Проблема економічної безпеки підприємства обумовлює необхідність 

подальшого пошуку шляхів та способів її вирішення, в тому числі й за 

допомогою інформації про загрози і небезпеки, яку генерує система обліку. З 

метою своєчасної ідентифікації чинників, які сигналізують про той чи інший 

напрям розвитку окремих показників, внутрішніх і зовнішніх параметрів 

діяльності підприємства, вжиття превентивних заходів доцільно впроваджувати 

систему раннього попередження та реагування (СРПР). 

Система раннього попередження та реагування – це особлива 

інформаційна система, яка сигналізує керівництву про потенційні ризики та 

шанси, які можуть насуватися на підприємство з боку зовнішнього і 

внутрішнього середовища. Згідно з найновішими підходами до створення 

системи контролінгу на підприємстві у СРПР інтегруються елементи як 

стратегічного й оперативного контролінгу. На базі СРПР і будується система 

управління ризиками, яка включає ідентифікацію ризиків, їх оцінку та 

нейтралізацію [1, с. 35]. 

Розглянемо процес збуту продукції, як один з об’єктів контролінгу у 

сфері економічної безпеки підприємства через призму системи раннього 

попередження та реагування. Цей процес повинен бути абсолютно прозорий, 

тому аби забезпечити його достовірність повинна функціонувати ефективна 

система управлінського обліку. На думку англійського науковця Болта Г.Дж. 

збут товару представляє собою ланцюг, який зв’язує підприємство-виробник з 

споживачем через проміжні елементи: збутовиків, торгових посередників, 

ініціаторів покупки [2, с. 174]. 
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Розробка стратегії економічної безпеки контролінгу процесу збуту 

повинна містити характеристику загроз, визначення і моніторинг чинників, що 

зміцнюють стійкість підприємства та розробку економічної політики реалізації 

стратегії[3, c.194]. 

Залежно від специфіки діяльності підприємства та товару, що 

реалізується система економічної безпеки може забезпечуватись різними 

шляхами. На рис.1 запропонована модель функціонування системи економічної 

безпеки процесу збуту продукції на підприємстві. Насамперед ефективне 

функціонування такої системи забезпечується тим, що відділ збуту передає 

графік відвантаження, який формує щоденний список клієнтів (Заявка) для 

завантаження і передає його на контрольний пункт пропуску (КПП) охорони. 

На підставі договору клієнт виписує своєму представнику довіреність, яку той 

пред'являє при в'їзді на КПП охорони. Робить відповідний запис у журналі, на 

підставі якого в кінці робочої зміни формується звіт для служби економічної 

безпеки (СЕБ).  Звіривши пропоновану Довіреність із Заявкою, охорона КПП 

дозволяє в'їзд транспортного засобу клієнта в Зону відвантаження, де 

представник клієнта, пред'явивши довіреність завідуючому складу, віддає її 

комірнику, і починається процес відвантаження. Завідуючий складом фіксує 

легітимність відвантаження по номенклатурі в натуральних одиницях, звіряючи 

заявлене в довіреності з відвантаження документами. У контрольному зразку 

товарно-транспортної накладної (ТТН) ставить свій підпис і робить відповідний 

запис у журналі. По закінченні зміни формує для СЕБ звіт. Закінчивши 

завантаження, комірник видає комплект відвантажувальних документів, які 

можуть бути сформовані і роздруковані тільки в облікової системі. Якщо 

продукція відпускається вагою, то вага в документи вписується програмно. 

Документи, породжені системою і виписані на конкретному складі, забезпечені 

захисним артефактом. Виїзд з території підприємства через КПП здійснюється 

на підставі контрольного зразка відвантажувального документа (ТТН), який в 

кінці зміни здається в СЕБ. В'їзд через КПП, знаходження в Зоні відвантаження 

і сам процес відвантаження фіксується службою візуального контролю (ВК). 
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Рис.1 Модель функціонування системи економічної безпеки процесу збуту продукції на підприємстві 
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Якщо готова продукція відпускаючи вагою, то у звіті ВК вказується і 

вага.  СЕБ виробляє звірку всіх звітів і звіряє отримані дані з відображенням у 

облікової системі. У разі невідповідності негайно проводить службове 

розслідування і приймає заходи. Служба інформаційної безпеки, яка відповідає 

за актуальність облікової системи, то СЕБ налагоджує комунікації з нею в 

питанні регламентів доступу і прав на модифікацію проведених документів. 

Якщо ні, то працює сама в цьому напрямку. Слід зазначити, щоб не допустити 

створення тимчасових документів, потрібно виводити на друк тільки 

проведений в обліковій системі документ.  Кожен звітний період СЕБ звіряє 

власні дані з даними про продажі у бухгалтерському балансі. 

Тобто на основі звіту контролера, візуального звіту, балансу та звіту 

завідуючого складом забезпечується накопичення управлінської інформації, що 

дозволяє моніторити об’єми продаж, контроль річних планів збуту, контроль 

прибутковості, контроль ефективності маркетингових заходів, тощо. Щоденний 

аналіз таких показників допоможе визначити тенденцію зміни параметрів у 

ретроспективному характері і спрогнозувати їх динаміку у майбутньому. Така 

інформація є важливою, оскільки допомагає застосувати оперативні заходи 

щодо уникнення  зниження прибутку, втрати частки ринку збуту,  а тим самим і 

нівелює загрози економічної безпеки підприємства.  
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ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 

ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

У ринковій економіці заробітна плата являє собою точку перетину 

інтересів працівників, роботодавців та держави в цілому. У зв’язку з цим 

розрахунок заробітної плати є дуже відповідальною й трудомісткою роботою. 

Тому значну увагу приділено правильному й достовірному веденню 

бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці та трудовим відносинам у 

різних організаціях.  

Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці на підприємствах зазнає 

деяких неточностей стосовно законодавчих аспектів та практичного ведення 

обліку, що викликає труднощі та допущення облікових помилок бухгалтерами. 

Проте правильний облік мобілізує працівників на виконання робіт і пошук 

резервів підвищення ефективності виробництва і продуктивності праці 

Передумовою бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці є облік 

особового складу працівників, який має забезпечити систематичне одержання 

даних про чисельність працівників на підприємстві, а також про склад 

працівників по віку, категоріях персоналу, посадах, спеціальностях, стажу 

роботи та ін. ознаках. Зокрема, у діловодстві, на практиці, мають бути 

нормативні документи, що регулюють порядок нарахування заробітної плати 

(штатний розклад, трудові та колективні договори). Так, ще й досі тривають 

дискусії стосовно обов’язкового чи необов’язкового складання штатного 

розпису. Прямої вказівки на те, що штатний розпис повинен бути розроблений 

та затверджений на кожному підприємстві немає. Але існує багато непрямих 

доказів, що без цього документа підприємству не обійтись. Згідно з 
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Господарським кодексом України, затвердження штатного розпису на 

підприємстві є обов’язковим, а його відсутність може бути причиною 

адміністративного правопорушення [2]. 

Також існує різниця стосовно визначення та застосування трудового 

договору, договору підряду та договору про надання послуг. Розмежування 

понять трудового договору та договору підряду має важливе практичне 

значення. Трудовий договір врегульовує процес трудової діяльності, його 

організацію (внутрішній трудовий розпорядок), договір підряду укладається з 

метою одержання конкретного матеріального результату. Так, тільки період 

роботи за трудовим договором зараховується до трудового стажу (за умови 

щомісячної сплати внесків з доходу в сумі, що не менша за мінімальний 

страховий внесок), записується в трудову книжку. Укладання трудового 

договору оформлюється наказом, а договору підряду – двосторонньою угодою 

[1]. 

За законом України від 23.09.10р. № 2559–VІ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати» 

заробітна плата має виплачуватись в строки, встановлені колективним 

договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з профспілкою. 

На деяких підприємствах існує практика виплати заробітної плати один раз на 

місяць, проте вивчення законодавчої бази регулювання обліку оплати праці 

показали, що це є порушення законодавства. Але й на сьогодні виникають 

питання стосовно термінів виплати зарплати та розміру авансів [3] . 
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ С 

ПОЗИЦИЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

На сегодняшний день финансовое состояние туристического предприятия 

определяется качеством и эффективностью её стратегии. Стратегия, по  мнению 

М. Портера, это, во-первых, внутренне согласованная конфигурация различных 

видов деятельности, которая отличает фирму от конкурентов, а во-вторых, это 

множество видов деятельности, организованных таким образом, что 

достигается синергетический эффект [3]. Данное утверждение свидетельствует 

о том, что, если при формировании (построении) конкурентоспособности 

туристического предприятия не учесть хотя бы одну функциональную сферу 

деятельности, то результат окажется отрицательным. Нельзя добиться 

конкурентоспособности без ориентированных на потребителя видов 

деятельности: 

- маркетинговой; 

- производственной; 

- кадровой; 

- управления затратами; 

- инвестиционной; 

- финансовой. 

Конкурентоспособность и финансовое состояние (уровень финансовой 

устойчивости) являются двумя основными факторами успешного развития 

туристического предприятия. 

Поскольку функциональные сферы деятельности туристического 

предприятия являются “строительным материалом” для построения его 
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конкурентоспособности, то целесообразно проведение исследования по их 

детальному изучению. В качестве инструмента исследования используем банк 

унифицированных управленческих решений в рамках функциональных 

подсистем системы управления предприятием (рис. 1). 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 1. Функциональные подсистемы системы управления туристическим  

предприятием 

Унифицированные управленческие решения – это решения, которые 

хорошо зарекомендовали себя на практике. Банк таких решений описан в 

работах Дайновского Ю.А. [1] и Жигулина А.А. [2]. 

На первом этапе исследований банк решений структурировали, затем 

адаптировали к условиям туристического рынка, а уже потом их оценивали для 

использования в качестве ориентиров при достижении конкурентоспособности 

туристического предприятия. 

Опишем результаты, полученные на всех трех этапах исследования, на 

примере формирования решений в рамках стратегии управления финансами 

туристического предприятия. 

Структура банка унифицированных решений относительно управления 

финансами туристического предприятия представлена на рис. 2. 

Данная структура банка представлена финансовыми решениями, которые 

детализированы по направлениям: 

1. Направление в сфере создания имиджа устойчиво работающего 

туристического предприятия. Основными управленческими решениями могут 

быть: 
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Рис.2. Структура банка унифицированных решений относительно управления 

финансами на туристическом предприятии 

- Бюджетирование финансовой деятельности туристического 

предприятия. 

- Управление дебиторской задолженностью на предприятии в сфере 

туризма за счет решения об отсрочке платежа. 

- Синхронизация сроков погашения дебиторской и кредиторской 

задолженности на туристическом предприятии. 

- Финансовая стабилизация предприятия при угрозе банкротства. 

- Финансовое обеспечение расходов за счет выбора эффективного 

источника получения финансовых ресурсов. 

- Своевременное выявление отклонений фактических результатов 

финансовой деятельности туристического предприятия от предусмотренных по 

плану и внедрение мероприятий в отношении их устранения. 

- Управление финансовыми рисками на туристическом предприятии. 

2. Направление, связанное с накоплением финансов на туристическом 

предприятии. Основными управленческими решениями будет являться: 

- Использование метода инвестиционного портфеля туристического 

предприятия. 

Финансовые решения, детализированные по направлениям: 
1.Создание имиджа устойчиво 
работающего туристического 

предприятия 

2.Накопление финансов для финансирования 
расходов в туристической сфере 

1.1                                                 
1.2 
1.3                                                     
 1.4 
1.5                                                      
1.6 
1.7 

2.1 
2.2 

Структура банка унифицированных решений,  
принимаемых на туристическом предприятии 
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- Финансовое обеспечение расходов во время формирования и поддержки 

баланса движения денежных потоков на туристическом предприятии. 

Итак, в ходе проведенного исследования установили, что существует 

банк унифицированных управленческих функциональных решений. Вместе с 

тем, не ясно, какие из решений непосредственно влияют на 

конкурентоспособность туристического предприятия, а какие нет. Таким 

образом, возникает необходимость в дальнейшем поиске рекомендаций по 

выбору совокупности унифицированных управленческих решений, 

обеспечивающих конкурентоспособность на рынке туризма. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ 

ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

 

За роки ринкових перетворень в Україні фермерські господарства стали 

невід’ємною частиною багатоукладного сільськогосподарського сектору, а 

також економіки країни в цілому. Розвиток фермерства як однієї з 
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перспективних форм господарювання на селі є об’єктивним процесом, що 

здійснюється на основі системного узгодження соціальних, організаційно-

економічних, природних, техніко-технологічних факторів розвитку ринкових 

відносин. Прийняття низки нормативних актів про землю та власність 

законодавчо визначило статус фермерських господарств як рівноправних 

суб’єктів господарювання 1, 2. Метою їх створення та функціонування є 

отримання стабільного прибутку за рахунок раціонального ведення аграрного 

виробництва, забезпечення споживачів усіх рівнів сільськогосподарською 

продукцією відповідної якості та необхідного асортименту, формування 

пропозиції на регіональних і локальних продовольчих ринках. Їх діяльність 

сприяє налагодженню стійкого розвитку сільських територій, збереженню й 

поліпшенню екологічної ситуації, забезпеченню зайнятості та підтримці 

доходів сільського населення, вирішенню соціальних проблем 3. В 

довгостроковій перспективі соціально-економічна роль фермерських 

господарств буде зростати щодо надання суспільних благ (збереження 

сільського розселення, сільського способу життя і культури; задоволення 

рекреаційних потреб; забезпечення соціального контролю над територією). 

В Україні потенціал фермерських господарств використовується 

недостатньо ефективно, оскільки сільські підприємці постають перед 

правовими, економічними, соціальними проблемами в процесі свого 

функціонування й розвитку. Особливо гострими є проблеми фінансового 

характеру, а саме: втрата потенційних доходів через відсутність налагодженої й 

ефективної системи збуту продукції; високі витрати, зумовлені недосконалістю 

матеріально-технічного та виробничого обслуговування фермерських 

господарств, дефіцит фінансово-кредитних ресурсів через недостатню і 

неефективну державну підтримку аграрного сектору економіки; слабка 

доступність для дрібних підприємців-фермерів комерційного кредиту 5, с. 76. 

На нашу думку, суб’єктом ринку фінансових послуг, що найбільшою 

мірою підходить для задоволення потреб фермерів в кредитуванні, є система 
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кредитної кооперації. Її складовими в багатьох країнах світу є кооперативні 

селянські банки та кредитні спілки, що представляють первісну ланку системи. 

Кредитна спілка – це фінансовий кооператив, заснований фізичними 

особами на добровільних засадах з метою надання фінансової самодопомоги у 

вигляді кредитів для членів спілки за рахунок внесків, залучених від членів, а 

також коштів, отриманих від кредитної діяльності. Кредитні спілки не є 

повноцінною альтернативою банківських установ, вони мають свою окрему 

нішу на ринках фінансових послуг, природа якої полягає в наданні невеликих 

позик, в т. ч. – на придбання посівних, паливно-мастильних матеріалів, худоби, 

кормів, сільгосптехніки тощо. 

Процедура надання позики фермерам кредитною спілкою має 

спрощенний механізм і не завжди потребує застави. Позичальники можуть 

отримувати кредит під менший за банківський відсоток. Кредитні спілки 

зазвичай знаходяться безпосередньо в районних центрах, селах, і їх 

співробітники є місцевими жителями, які орієнтуються в особливостях 

сільського господарства. Члени кредитної спілки об'єднані спільними 

кооперативними інтересами, вони є не лише клієнтами спілки, але й 

виступають її рівноправними власниками. Спілка являє собою, в першу чергу, 

об’єднання людей, а не капіталу, тому більш пріоритетними вважаються 

загальнолюдські цінності. На відміну від інших фінансових установ, діяльність 

кредитної спілки за принципом демократії контролюється всіма її членами, 

кожний з яких має лише один голос. 4, с. 55–88. 

Головними конкурентними перевагами кредитних спілок є звільнення їх 

від сплати податків, проста і ефективна система управління та ліберальна 

кредитно-депозитна політика. Специфіка кооперативного кредитування полягає 

також у наданні відносно невеликих позик, що так часто необхідні фермерам, 

тоді як отримання ними мікрокредитів в банках є проблематичним. Тому обсяг 

позик, наданих кредитними спілками на придбання високоякісного посівного 

матеріалу, сільгосптехніки, засобів захисту рослин тощо постійно зростає, хоча 

поки що займає в кредитному портфелі спілок відносно невелику частину. 
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Близько 30% членів кредитних спілок – селяни, в т. ч. до 20 % – фермери. 

Найбільш активно відбувається залучення фермерів до кредитного 

кооперативного руху на Київщині, Харківщині, Полтавщині. Так, в Полтавській 

області кредитування фермерського сектору здійснюють спілки «Каса 

взаємодопомоги», «Глобинська», «Багачанська», «Зіньківська» та ін. 

На нашу думку, державна допомога в організації та поширенні кредитної 

кооперації на селі, в першу чергу, надання органами місцевого самоврядування 

фінансової допомоги за рахунок місцевих бюджетів на започаткування 

кредитних спілок сприятиме розвитку кредитування фермерського сектору 

України. 

Таким чином, розвитку агробізнесу сприятиме збільшення обсягів 

фінансування фермерських господарств установами кредитної кооперації. 

Вирішення даної задачі охоплює співпрацю державних органів підтримки 

фермерського сектору з системою кредитних спілок, а також певні заходи 

маркетингового характеру, що включають всебічне сприяння з боку держави, 

недержавних, громадських, у т. ч. міжнародних, установ поширенню 

кооперативної ідеології та інформації про кредитну кооперацію та її переваги. 
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САМОУПРАВЛІННЯ ЯК СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

“Самоуправління” як наукова категорія пов’язана з поняттям 

“організація” та сприяє формуванню соціального, економічного та фінансового 

напрямів діяльності підприємства. Більш того, самоуправління передбачає 

об’єднання базових понять “управління” та “організація”,  у самоорганізацію, 

кінцевим результатом якої виступає соціально-економічна та фінансова 

стійкість підприємства. 

Зрозуміло, що система самоуправління в якості вихідної передумови 

свого функціонування вимагає деякої попередньої організації, а самоуправління 

має об’єктивні межі, хоча є складовою системи забезпечення соціально-

економічного та фінансового розвитку підприємства.  Головне завдання полягає 

в тому, щоб встановити відповідні кордони самоуправління в ієрархії систем, а 

потім виявити оптимальні форми і методи його організації у вигляді різного 

роду господарських, правових, фінансових, соціальних напрямів розвитку [1].  

Самоуправління невіддільне від управління. Будь суспільний устрій 

характеризується певним їх поєднанням. Інакше кажучи, самоуправління може 

стосуватися будь-якої сфери життя людини, соціальної групи або суспільства. Є 

підстави вважати, що форми, методи, умови і ступінь поєднання управління та 

самоуправління на різних рівнях суспільного устрою – це вирішальний фактор, 

що визначатиме стан людини в суспільстві, його самореалізацію і саморозвиток 

з одночасним забезпеченням соціальних, економічних та фінансових цілей 

підприємства.  

Виділяють наступні види самоорганізації [2–3]: 
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• технічна самоорганізація – це набір альтернативних 

інтелектуальних адаптивних систем, що забезпечують задану працездатність 

незалежно від умов функціонування;  

• біологічна самоорганізація заснована на генетичній програмі 

збереження виду (як процес), покликаної забезпечити соматичне (тілесне) 

побудова об’єкта (як явище);  

• соціальна самоорганізація (як процес) заснована на суспільній 

соціальній програмі гармонізації суспільних відносин, що включають мінливі в 

часі пріоритети установок, інтересів, ціннісних орієнтацій, мотивів і цілей щодо 

постійних у часі законів організації. 

 Самоорганізація реалізується, як явище соціальна самоорганізація – це 

конкретні вчинки людини чи організації, форми комунікацій, висновки. 

Основні якості, що сприяють прояву самоорганізації людини чи організації – це 

ініціативність, мужність, наполегливість, рішучість, самоаналіз, саморегуляція, 

самовладання, стриманість, самодисципліна, терпіння, вміння передбачити, 

самостійність, енергійність. Позитивними формами прояву самоорганізації 

керівника та фахівця виступають винахідницька та раціоналізаторська 

діяльність, створення ефективних машин та структур, технічне та управлінське 

консультування, економічний розвиток [3]. 

Самоуправління має різні форми, відмінності існують щодо суб’єктів, 

об’єктів і рівнями самоуправління, його цілям, методам та формам організації. 

Так, в умовах персоніфікованого управління виділяють індивідуальне та 

групове самоуправління [1]. У забезпеченні соціально-економічної та 

фінансової стійкості при самоуправлінні,  ми виділяємо наступні складові, що 

реалізуються: 

• трудовими колективами підприємств, що діють у системі 

управління на “громадських засадах”; 

• ініціативними групами громадян за місцем проживання; 

• засновниками та членами різного роду ініціативних утворень 

громадських організацій, фондів.  
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У залежності від цілей та сфер застосування методів самоуправління,  

воно може бути: політичним та економічним, в тому числі виробничим та 

фінансовим [3]. 

У свою чергу виробниче самоуправління здійснюється або власником 

майна, або виходить від найнятого ним та наділеного відповідними 

повноваженнями управлінського персоналу. Самоуправління може 

здійснюватися також від імені працівників підприємства, зайнятих виробничо-

господарською діяльністю за допомогою використання стратегічних наборів та 

адаптивних моделей управління. 

При безпосередньому самоуправління суб’єкт самостійно приймає 

рішення, при представницькому прийняття рішення опосередковується діями 

інших осіб, що представляють інтереси повноважного суб’єкта, делегував їм 

певні права та відповідальність [2, с. 235].  

Будь-яка складна система вже в силу своєї ієрархічної будови припускає 

наявність самоуправління, тому система повністю самокерована, якщо не має 

над собою жодного вищого органу й  тому сприяє забезпеченню соціальних, 

економічних та фінансових показників діяльності підприємства у взаємозв’язку 

з адаптивно-організаційним механізмом управління для формування 

комплексної системи його розвитку у майбутньому.  
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СПЕЦАЛЬНОГО  

ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Одним з головних чинників забезпечення економічного розвитку 

підприємств галузі сільського господарства є механізм спеціального прямого 

оподаткування, який на даний час представлений фіксованим 

сільськогосподарським податком (ФСП). Водночас засади його побудови та 

методика визначення бази оподаткування не враховують реальної 

податкоспроможності суб’єктів господарювання, внаслідок відсутності зв’язку 

між розміром податку та результатами діяльності, що з часом призвело до 

поляризації рівня податкового навантаження товаровиробників різних 

організаційно-правових форм господарювання та виробничої спеціалізації. 

Поряд з цим, ФСП характеризується низькою фіскальною ефективністю – 

частка податку у загальній сумі податкових надходжень галузі сільського 

господарства за останні десять років знизилась у 9,5 разів і на кінець 2012 року 

складала 2,6 %, що призвело до різкого падіння розміру податкових 

надходжень до бюджетів місцевого самоврядування і обумовило сучасний стан 

розвитку соціальної інфраструктури сільських територій. Тому важливим 

питанням сьогодення є створення ефективного механізму спеціального прямого 

оподаткування, який би був спрямований не лише на стимулювання діяльності 

шляхом мінімізації податкового навантаження, але й виконував фіскальні та 

регулюючі завдання.  

Вивчення пропозицій вітчизняних науковців, щодо визначення шляхів 

вдосконалення спеціального режиму прямого оподаткування в галузі сільського 

господарства дозволяє виділити три основні підходи.  
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Сутність першого підходу полягає у визначенні розміру єдиного податку 

на основі диференціальної ренти І роду, яку автори розмежовують на чотири 

складові, які утворюються: 1А – за рахунок кращої родючості, 1Б – за рахунок 

логістичних характеристик земельної ділянки, 1В – за рахунок географічного 

розташування і рельєфу території, 1Г – в залежності від виду 

сільськогосподарської культури [1]. Використання запропонованої методики 

дозволяє визначити розмір податку в натуральному виразі, а для переводу в 

грошову автори пропонують використовувати середні ціни реалізації. 

Складність застосування означеного підходу, на нашу думку, полягає у 

необхідності визначення для кожного виробничого типу господарств  

нормативу  виділення  диференціальної  ренти  І роду із загального розміру 

диференціальної ренти.  

Автори наступного підходу переконані, що спеціальний режим прямого 

оподаткування повинен бути побудований на основі ресурсного потенціалу, що 

дозволяє врахувати при формуванні податкової бази наступні чинники: 

трудовий ресурс, землю і капітал [2]. Практична реалізація даного підходу, на 

нашу думку, є надто складною, оскільки використання методики визначення 

ресурсного потенціалу підприємства потребує навичок проведення 

регресійного аналізу, якими більшість сільгосптоваровиробників не володіє. 

Також застосування означеного підходу потребує визначення порядку оцінки 

вартості основних і оборотних засобів, тому запровадження спеціального 

оподаткування на основі виробничого (ресурсного) потенціалу на даний час 

вважаємо недоцільним. 

Найбільш наукого-обгрунованими є пропозиції наступної групи 

науковців, сутність яких полягає у побудові механізму спеціального прямого 

оподаткування в галузі сільського господарства на прибутково-майнових 

засадах. На думку прибічників данного підходу, формування бази 

оподаткування повинно здійснюватись на основі нормативного доходу, який 

складається з суми рентного доходу та нормативного прибутку [3, с. 55]. Ми 

приєднуємось до цієї позиції, і вважаємо, що означений підхід сприятиме 
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стимулюванню ефективності діяльності і одночасно вирішуватиме інші 

ключові завдання: фіскальні та регулювальні. Проте його практична реалізація 

унеможливлюється відсутністю сучасних нормативів доходності вирощування 

сільгоспкультур, а використання нормативів 90-х років не сприятиме 

адекватному відображенню фактичних показників доходності 

сільгосппідприємств. Тому пропонуємо визначати базу оподаткування на 

основі середнього розміру фактичного прибутку, що потребує визначення 

методики його розрахунку. 

Розмір середнього фактичного прибутку з 1 га сільгоспугідь пропонуємо 

визначати наступним чином: 

    (1) 

де Пі - питома вага і-тої сільгоспкультури у структурі посівних площ; 

 - середня урожайність і-тої сільгоспкультури за п’ять років, ц/га; 

 - ціна реалізації і-тої сільгоспкультури, грн./ц; 

 - середня рентабельність реалізації і-тої сільгоспкультури за п’ять 

років,%. 

Для проведення розрахунків розміру середнього фактичного прибутку 

було визначено типову структуру посівних площ по Вінницькій області, 

розрахована середня урожайність по кожній культурі за п’ять років та 

визначена середня рентабельність реалізації по кожній сільгоспкультурі. Ціна 

реалізації для визначення середнього фактичного прибутку прийнята на рівні 

цін 2011 року. В результаті проведених розрахунків отримано значення 

прибутку на рівні  1243,4 грн./га, який може виступати базою оподаткування 

сільськогосподарського податку (таблиця).  

В подальшому при використанні сільськогосподарського податку 

необхідно передбачити індексацію бази оподаткування на основі індексу 

рентабельності (Ір.р.), що дозволить врахувати зміну рівня доходності реалізації 

продукції рослинництва. Індекс рентабельності пропонуємо розраховувати 

наступним чином: 
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                                               (2) 

де  - рентабельність галузі рослинництва в поточному році, %; 

- рентабельність галузі рослинництва в базовому (попередньому 

році), %. 

Таблиця – Вихідні дані для розрахунку бази сільськогосподарського податку 

 
Назва с/г 
культури 

Питома вага і-
тої с/г культури 

у структурі 
посівних 
площ1, % 

Середня 
урожайність 

і-тої с/г 
культури (за 
5 років), ц/га 

Середня 
рентабельність 
реалізації і-тої 
с/г культури 

(за 5 років), % 

Середні ціни 
реалізації і-тої 
с/г культури у 
2011 р, грн./ц2 

Середній 
фактичний 
прибуток, 

грн./га 

Пшениця 
озима 34 38,1 16,86 134,19 293,07 

Ячмінь ярий 15 25,8 18,42 148,85 106,1 
Кукурудза 20 57,7 25,54 129,25 380,94 
Соняшник 14 17,9 42,0 324,96 342,0 
Цукровий 

буряк 
(фабрич.) 

9 338,3 -5,6 40,38 -68,85 

Ріпак 8 19,46 31,46 388,31 190,18 
Разом 100 -  - 1243,4 

1 – за основу прийнято типову структуру посівних площ по Вінницькій 

області; 
2 – урожайність, рентабельність та середні ціни реалізації визначено на 

основі статистичних даних по Вінницькій області. 

Таким чином, заміна діючого спец режиму прямого оподаткування 

(ФСП), побудованого на рентних засадах, комплексним сільськогосподарським 

податком, база оподаткування якого визначається на прибутково-майнових 

засадах, з подальшою її індексацією відповідно до зміни показника 

рентабельності галузі рослинництва, дозволить врахувати ефективність 

діяльності сільгосппідприємств при побудові механізму прямого оподаткування 

та оптимізувати податкове навантаження. 
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ФІНАНСОВІ ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО 

ПІДХОДУ ПРИ ФОРМУВАННІ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ 

МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ 

 

Кластерний підхід протягом останніх років набуває посиленого інтересу 

як з боку науковців, так і практиків як перспективна форма організації 

економічних відносин, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності 

територіальних суспільних систем [1, с. 39]. У найзагальнішому розумінні, 

кластер – це галузеве, територіальне та добровільне об'єднання 

підприємницьких структур, органів влади та науково-дослідних установ з 

метою підвищення конкурентоспроможності власної продукції і сприяння 

розвитку території розміщення.  

Глобалізаційні процеси, які охоплюють усі сфери життєдіяльності 

людства, чи не у найбільшій мірі стосуються туристичної галузі, що 

проявляється в інтегрованості діяльності туристичних компаній з різних країн 

світу. Вирізняє кластерні утворення від партнерських відносин між 
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підприємствами спрямування учасників кластеру на вирішення спільного 

завдання. Тобто кластер слід розглядати як соціально-економічну систему, яка 

об’єднує спільною метою взаємопов’язані та взаємозалежні суб’єкти 

господарювання в єдину організаційну структуру, не загрожуючи їх 

самостійності. Таке об’єднання дозволяє зменшити трансакційні витрати його 

учасникам та отримати додаткові переваги, зокрема: покращення координації 

діяльності учасників та між учасниками кластеру; доступ до інформаційного 

простору; налагодження безпечної системи постачання; зменшення 

собівартості продукції (послуг); вихід на нові ринки збуту; стимулювання до 

ефективної діяльності та її розширення; сприяння розвитку інноваційних 

технологій;  підвищення якості продукції; обмеження впливу недобросовісної 

конкуренції у сферу діяльності кластеру; зменшення фінансових та операційних 

ризиків діяльності учасників кластеру; притік інвестиційних ресурсів у сферу 

економічної діяльності та регіон розміщення кластеру; формування 

позитивного іміджу регіону через концентрацію на його території певних видів 

економічної діяльності; використання продукції (послуг) однієї сфери регіону 

для потреб іншої; підвищення конкурентоспроможності регіону розміщення 

кластеру, забезпечення зайнятості населення; розширення інвестиційної 

спроможності учасників кластеру через спільну участь в грантових програмах; 

розширення можливостей виходу на міжнародні ринки, ін. 

Особливо актуальним є дане питання ще й тому, що розвиток 

регіонального ринку медичного туризму безпосередньо залежить від 

впровадження інновацій в сферу обслуговування, спрямованих на підвищення 

якості надання медичних послуг. При цьому саме кластерні угрупування 

дозволяють пришвидшити інноваційні зрушення завдяки розширенню 

інвестиційних та технологічних можливостей його учасників.  

Зупинимось на обґрунтуванні алгоритму формування кластерної 

структури для розвитку регіонального ринку медичного туризму на прикладі 

стоматології, що зумовлено значним конкурентним потенціалом, що генерує 

даний вид послуг у регіонах нашої країни. Конкурентними перевагами 
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стоматологічних послуг, які надаються у регіонах нашої країни, є безперечно, 

значно нижча їх вартість, ніж в економічно розвинутих країнах за умови 

високого рівня якості надання стоматпослуг. Тому даний вид кластеру буде 

зорієнтований на закордонних туристів, зокрема туристів з ЄС.  

Завдяки кластерній територіальній організації економіки регіону 

підприємницькі структури набудуть інвестиційної привабливості для 

вітчизняних та іноземних інвесторів. В залежності від виконуваних кожним 

учасником функцій, слід виокремити організаційну, продуктивну, 

інфраструктурну та матеріально-технічну підсистеми кластеру [2, с.180].  

Організаційна підсистема кластеру повинна забезпечити вхідні потоки 

туристів для отримання стоматологічних послуг, що є базовою функцією 

функціонування кластеру. Така підсистема повинна бути представлена 

туристичними підприємствами. Продуктивна підсистема кластеру спрямована 

на надання стоматологічних послуг, тобто виконанням основної функції РРМТ.  

Така підсистема представлена стоматологічними клініками. 

Інфраструктурна підсистема кластеру повинна виконувати допоміжні функції, 

що забезпечують, з одного боку, залучення туристів (через здійснення 

рекламних заходів та страхові гарантії) і комфортне та безпечне перебування 

туриста у регіоні (через забезпечення додаткових потреб туриста під час 

перебування на лікуванні).  

Ця підсистема представлена інфраструктурними інститутами РРМТ. 

Матеріально-технічна підсистема кластеру формується з підприємств-партнерів 

базових інститутів РРМТ. Дозвільні та контролюючі органи виконують 

функцію дозволу та контролю за якістю наданих туристичних та медичних 

послуг усіма учасниками кластеру. Включення цих органів в кластер окремою 

підсистемою носить суперечливий характер, адже є ризик, що договірні 

відносини знівелюють функцію контролю. Тому їх взаємовідносини не можна 

розглядати як кластерні. Поза кластерним угрупуванням залишаються також 

опосередковані до надання послуг стоматологічного медичного туризму 

структури, зокрема правоохоронні органи, комунальні служби,  торгівельні 
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заклади, автостанції, з/д станції, АЗС, побутове обслуговування, інші 

структури, які здійснюють опосередкований вплив на розвиток РРМТ.  

Ефективне функціонування кластеру вимагає належного рівня 

конкурентоспроможності туристичних послуг на кожному етапі перебування 

туриста. У свою чергу, конкурентоспроможність послуг визначається двома 

основними факторами: рівнем якості та вартістю послуг.  Якість туристичних 

послуг на регіональному ринку стоматологічного туризму слід розглядати як 

відповідність отриманого результату з попередніми очікуваннями туриста.  

На якість послуг медичного туризму впливає низка факторів, які можна 

згрупувати на такі основні групи: кадрові, матеріально-технічні, організаційні, 

ін. Якість наданих послуг усіма учасниками кластеру повинна бути найвищою, 

що базується на запровадженні нових технологій, застосуванні нових 

матеріалів і обладнання, удосконалення системи управління, організації 

клієнтського сервісу та ін. З цією метою учасникам слід запровадити у 

діяльність систему якості ISO 9000, яка прийнята у більш як 190 країн світу в 

якості національних систем якості менеджменту будь-яким підприємством, 

незалежно від розміру, форми власності і сфери діяльності.  

При формуванні вартості послуг стоматологічного кластеру слід 

базуватись на виокремленні сегментів потенційних туристів. Поєднання якості 

та вартості наданих послуг учасниками стоматологічного кластеру дозволить 

забезпечити його функціонування на регіональному ринку медичного туризму. 

Разом з тим, розвиток такого ринку забезпечується застосуванням заходів зі 

стимулювання попиту та пропозиції на такому ринку.  

Таким чином, підвищення конкурентоспроможності регіонів України на 

основі розвитку регіонального ринку медичного туризму можна забезпечити 

шляхом застосування кластерного підходу до об’єднання зусиль окремих 

організацій споріднених сфер діяльності з отриманням синергетичного ефекту 

від їх співпраці для вирішення спільного завдання. 
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ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

ТА МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХНЬОГО РІВНЯ 

 

В основі функціонування будь-якого підприємства лежить отримання 

позитивного результату від його діяльності. Таким результатом переважно є 

прибуток. Тому більшість суб’єктів господарювання намагаються 

максимізувати його. Разом з тим, отримання максимального прибутку може 

бути пов’язане зі значним рівнем підприємницького ризику. Цей чинник 

знижує ринкову вартість та інвестиційну привабливість підприємства, а, отже, 

його можливість залучати фінансові ресурси з зовнішніх джерел. Отже, 

приймаючи управлінські рішення, менеджери повинні обов’язково враховувати 

ризики, які можуть виникнути у процесі їхньої реалізації. 

В економічній літературі існує різноманіття підходів до класифікації 

ризиків підприємницької діяльності. Обґрунтована класифікація ризиків є 

передумовою вибору відповідних методів управління ними. Підприємницький 
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ризик переважно розглядають як суму ризиків, які виникають в операційній, 

інвестиційній та фінансовій діяльності підприємства. 

Серед науковців не існує єдиного підходу до визначення та розуміння 

фінансового ризику. Так, В.Вітлінський і Г.Великоіваненко ототожнюють 

фінансовий ризик зі спекулятивним і характеризують його як можливість 

«настання збитків у результаті проведення будь-якої операції у фінансово-

кредитній та біржовій сферах» [1, с.99–100]. В.Гранатуров та О.Шевчук під 

фінансовим ризиком розуміють «можливість невиконання фірмою своїх 

зобов’язань» [2, с. 35]. Фінансовий ризик підприємства, на думку І.Бланка           

[3, с. 203] – це ймовірність виникнення негативних фінансових наслідків у 

формі втрати доходу чи капіталу в умовах невизначеності провадження 

фінансової діяльності. 

Автори [4] підкреслюють, що «серед усіх ризиків діяльності суб'єктів 

господарювання, фінансові ризики є основними, оскільки ставлять під загрозу 

подальшу успішну діяльність підприємства. Їхня дія зумовлює зниження 

фінансових результатів і фінансової стійкості підприємства». Проте менеджери, 

приймаючи управлінські рішення, небезпеку реалізації фінансових ризиків 

часто ігнорують. 

Окрім правильного розуміння такої категорії, як «фінансовий ризик», 

кожен підприємець та менеджер повинен володіти методами управління 

фінансовими ризиками. 

Більшість дослідників проблем управління ризиками виділяють шість 

основних методів нейтралізації ризиків. До них відносять ухилення від ризику, 

диверсифікацію, лімітування, самострахування, хеджування та зовнішнє 

страхування. 

Ухилення від ризику є найпростішим методом нейтралізації ризику, що 

передбачає відмову від усіх операцій, які пов’язані з високим рівнем 

фінансового ризику. 

Метод диверсифікації враховує можливість розподілу ризиків. У статті 

[4] зазначено, що диверсифікація є «процесом розподілу інвестованих коштів 
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між різними об'єктами вкладення капіталу, безпосередньо не пов'язаними між 

собою». Його використовують, зазвичай, для управління несистематичними 

ризиками, тобто тими, які виникають, як правило, при допущенні помилок 

менеджерами.  

Лімітування реалізують через встановлення певних лімітів та нормативів 

при виконанні ризикових фінансових операцій [5]. Цей метод використовують 

для нейтралізації критичного та катастрофічного ризиків. Критичний ризик 

може зумовити втрату розрахункової суми доходу підприємства, а 

катастрофічний – суми власного капіталу. 

Самострахування передбачає формування на підприємстві спеціальних 

резервних фондів (фонд страхування цінового ризику, фонд зниження ціни на 

продукцію, фонд погашення безнадійної дебіторської заборгованості тощо), 

кошти з яких, у разі настання несприятливої ситуації, можуть бути використані 

для покриття збитків. 

Хеджування – це спосіб зниження фінансового ризику, який полягає у 

застосуванні похідних цінних паперів (форвардів, ф’ючерсів, опціонів та 

свопів), які засвідчують право (зобов’язання) придбати чи продати активи в 

майбутньому на умовах, визначених у них. 

Важливим способом нейтралізації ризику є його передача страховій 

компанії. У разі отримання підприємством негативних результатів від 

фінансової операції страхова компанія бере на себе зобов'язання компенсувати 

збитки. Разом з тим, потрібно враховувати, що страхові компанії страхують не 

всі види ризиків і, крім того, страхують насамперед ті ризики, ймовірність 

реалізації яких невисока. 

Варто зазначити, що сьогодні суб’єкти господарювання провадять свою 

діяльність у складних, швидко мінливих та важкопрогнозованих зовнішніх 

умовах. У зв’язку з цим високою є ймовірність реалізації таких систематичних 

фінансових ризиків, як: інфляційний, податковий, відсотковий, валютний 

(ризик вибору валюти, ризик коливання курсу валюти), депозитний, кредитний. 
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Окремі з них можуть спричинити розвиток кризової ситуації навіть на 

найуспішніших підприємствах. 

Формування та виконання програми виходу з кризи завжди пов’язане з 

набагато більшою кількістю ризиків, настання окремих з яких (навіть 

неістотних для успішного підприємства) може не лише поглибити кризу, але й 

сформувати ситуацію, у якій подальша реалізація антикризових заходів стає 

неможливою, і єдиним варіантом залишається ліквідація підприємства. Тому 

важливим елементом антикризової програми підприємства має бути 

ідентифікація можливих ризиків, оцінювання їхнього рівня та розроблення 

заходів щодо їх нейтралізації. 

У процесі антикризового управління необхідним є узгодження величини 

ресурсів, що спрямовуються на реалізацію антикризових заходів, з можливими 

втратами. Важливим є потрапляння в зону допустимого ризику, де величина 

можливих втрат не перевищує величини запланованого прибутку. 

Небезпечнішим для підприємства, що перебуває в кризі, на думку автора [6, 

с.49], є критичний ризик, який характеризується повною втратою 

(невідшкодуванням) витрат на антикризові заходи. Настання катастрофічного 

ризику на такому підприємстві спричинює його банкрутство. 

Необхідно зважати, що не всі методи управління ризиками, які можуть 

використовувати підприємства з задовільним фінансовим станом, допустимі 

для підприємств, що перебувають у стані кризи. Вид кризи, її причини та 

глибина визначають можливість застосування тих чи інших методів 

нейтралізації ризиків. 

Отже, для збереження фінансового стану підприємства, уникнення 

розвитку кризової ситуації менеджерам необхідно особливу увагу звертати на 

фінансові ризики та реалізувати заходи щодо зниження їхнього рівня. 
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РОЛЬ ФІНАНСІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОБІВАРТОСТІ ТА 
ФОРМУВАННЯ ЦІНИ 

 

Фінанси є однією з найбільш важливих і складних економічних категорій. 

Без них неможливе функціонування держави і діяльність юридичних та 

фізичних осіб, оскільки саме вони забезпечують вартісний рух створеного у 

суспільстві валового внутрішнього продукту (ВВП), відображаючи досить 

складні відносини, що виникають при цьому. Головним їхнім призначенням є 

забезпечення кожної фізичної особи, кожного суб’єкта підприємництва, кожної 

державної структури, а отже і суспільства загалом, достатніми для здійснення 

їх діяльності грошовими коштами. 

Фінанси підприємств призначені для забезпечення їх виробничої 

діяльності. Стрижневою основою фінансів підприємств є формування 
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фінансових ресурсів та отримання і розподіл доходів з метою забезпечення 

відтворення виробництва. Вони виконують роль сполучної ланки між окремими 

циклами відтворювального процесу. Порушення в їх функціонуванні негативно 

впливає на виробництво. Брак ресурсів веде до падіння виробництва, а їх 

відсутність — до його припинення. Наявність достатніх доходів створює 

передумови для нормального ходу відтворювального процесу, але ще не 

гарантує його, оскільки все залежить від їх раціонального розподілу й 

ефективного використання. Саме це і є основним завданням фінансів 

підприємств. 

Взаємозв'язок фінансів і собівартості очевидний: собівартість визначає 

величину прибутку; може бути об'єктом оподаткування і джерелом сплати 

окремих обов'язкових оподаткувань. Складником собівартості є обов'язкові 

нарахування до державних цільових фондів, амортизаційні відрахування. 

Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно 

характеризує ступінь використання усіх ресурсів підприємства, а значить, і 

рівень техніки, технології та організації виробництва. Чим краще працює 

підприємство, інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше 

удосконалює техніку, технологію і організацію виробництва, тим нижча 

собівартість продукції. Тому собівартість є одним з важливих показників 

ефективності виробництва. Собівартість продукції має тісний зв'язок а з ціною. 

Це проявляється в тому, що собівартість слугує базою ціни товару і її нижньою 

межею для виробника. При обчисленні собівартості продукції важливе 

значення має визначення складу витрат, які в неї включаються. Як відомо, 

витрати підприємства відшкодовуються за рахунок двох власних джерел: 

собівартості і прибутку. Тому питання про склад витрат, які включаються у 

собівартість, є питання їх розмежування між зазначеними джерелами 

відшкодування. Загальний принцип цього розмежування полягає в тому, що 

через собівартість повинні відшкодовуватися витрати підприємства, що 

забезпечують просте відтворення усіх факторів виробництва; предметів, засобів 

праці, робочої сили і природних ресурсів.  
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Відповідно до цього у собівартість продукції включаються витрати на: 

 дослідження ринку і виявлення потреби у продукції; 

 підготовку і освоєння нової продукції; 

 виробництво, включаючи витрати на сировину, матеріали, енергію, 

амортизацію основних фондів, оплату праці персоналу; 

 обслуговування виробничого процесу і управління ним; 

 збут продукції (пакування, транспортування, реклама, комісійні 

витрати і т. п.); 

 розвідку, використання і охорону природних ресурсів (витрати на 

геологорозвідувальні роботи, плата за воду, деревину, витрати на рекультивацій 

земель, охорону повітряного, водного басейнів); 

 набір і підготовку кадрів; 

 поточну раціоналізацію виробництва (удосконалення технології, 

організації виробництва, праці, підвищення якості продукції), крім капітальних 

витрат [1, c.56]. 

Собівартість продукції – це грошова форма витрат на підготовку її 

виробництва, виготовлення і збут. Відображаючи рівень витрат на 

виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання усіх 

ресурсів підприємства, а значить, і рівень техніки, технології та організації 

виробництва. 

Собівартість та прибуток є обов’язковими елементами ціни, тому що 

відшкодування витрат і отримання прибутку є невід’ємною умовою 

виробництва продукції. Наявність інших елементів у ціні необов’язкова і 

залежить від галузевої належності продукції, її соціальної значущості, кількості 

господарських ланок, що беруть участь у виробництві і реалізації продукції, та 

інших чинників. Так, мито входить до складу ціни тільки імпортних товарів, а 

акцизний збір є елементом лише незначної частки продукції. Податком на 

додану вартість хоча й обкладається абсолютна більшість товарів, але є певні 

винятки. Націнки посередницько-збутових і торговельних організацій містять 

ціни тих товарів, реалізація яких здійснюється через посередницькі ланки. Тому 
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не лише ціни на різні товари, а й той самий вид ціни може мати неоднаковий 

склад елементів [4, c.120]. 

Важливою характеристикою ціни є її структура, яка показує частку 

кожного елемента ціни в її абсолютному значенні. Ціни мають різні структури, 

що зумовлюється неоднаковим їхнім складом та особливостями формування 

окремих елементів. 

Отже, головним елементом ціни є витрати, які виступають у формі 

собівартості. Собівартість як обов’язковий елемент ціни відіграє різну роль у її 

формуванні. Якщо на продукцію встановлюються фіксовані або регульовані 

ціни, то в цьому разі собівартість - вихідна база ціни і є основою для 

визначення в її складі прибутку та інших елементів. При формуванні вільних 

цін собівартість продукції безпосередньо їхній рівень не визначає. Роль 

собівартості зводиться до того, що вона показує нижню межу, мінімальну ціну 

товару і є одним із чинників її визначення. 
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НАПРЯМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

В сучасних реаліях розвитку суб’єктів господарювання, існує низка 

проблем фінансового характеру, що проявляються в низькій інвестиційно-

інноваційній активності, конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 

Наявність фінансових проблем обумовлюється зменшенням внутрішніх 

фінансових ресурсів та недоступністю до зовнішніх фінансових джерел. Під 

фінансовими ресурсами підприємства варто розуміти – сукупність усіх 

грошових накопичень, які формуються у процесі створення підприємства та 

його діяльності, і спрямовуються на поповнення складу оборотних та 

необоротних активів.  

Основними джерелами формування власних фінансових ресурсів 

виступає чистий прибуток та амортизаційні відрахування. Щодо чистого 

прибутку, то лише його частина (тезаврований прибуток) виступає у вигляді 

фінансових ресурсів і може спрямовуватись на приріст основного чи 

оборотного капіталу. Частина чистого прибутку, що розподіляється між 

власниками не вважається фінансовими ресурсами. Амортизаційні 

відрахування виступають також вагомим джерелом фінансових ресурсів, однак 

вони переважно носять цільовий характер, тобто вкладають у відтворення 

зношених виробничих потужностей. 

З метою збільшення власних фінансових ресурсів, необхідно в першу 

чергу, сприяти збільшенню чистого прибутку на підприємстві. Процес 

формування чистого прибутку на підприємстві піддається впливу багатьох 

чинників, які носять як позитивний так і негативний вплив. Основні 

управлінські рішення, щодо збільшення чистого прибутку, в розрізі окремих 
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складових його формування подані у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Управлінські рішення щодо збільшення чистого прибутку 

підприємства 
Чинники впливу на 
чистий прибуток 

підприємства 

Позитивний 
вплив Управлінське рішення 

Валовий прибуток Збільшення 
1. Ріст обсягів реалізації 
2. Зменшення виробничої собівартості 
3. Підвищення ціни 

Інші операційні 
доходи Збільшення 

1. Активізація операцій продажу основних засобів, 
нематеріальних активів, що не використовуються в діяльності 
підприємства 
2. Продаж надлишків виробничих запасів 
3. Надання в операційну оренду основних засобів 

Інші операційні 
витрати Зменшення 

1. Контроль за зміною валютних курсів 
2. Уникнення втрат від псування запасів 
3. Перегляд орендних договорів про операційну оренду 
загальногосподарських основних засобів 

Адміністративні 
витрати Зменшення 

1. Перегляд складу загальногосподарських витрат 
2. Зменшення витрат на виконання управлінських функції 
(оплата праці, обслуговування основних засобів) 

Витрати на збут Зменшення 

1. Пошук шляхів зменшення витрат на рекламу та 
маркетингові заходи 
2. Встановлення нормативів витрат на обслуговування та 
експлуатацію основних засобів, зайнятих збутом продукції 
3. Використання більш дешевих упаковок товарів 

Доходи від участі в 
капіталі Збільшення 1. Реалізація фінансових інвестицій в підприємства, облік у 

яких ведеться за методом участі в капіталі 

Інші фінансові 
доходи Збільшення 

1. Вкладення тимчасово вільних коштів в акції та облігації 
інших підприємств 
2. Нарощення обсягів діяльності на фінансовому ринку 

Інші доходи Збільшення 1. Реалізація малоприбуткових та збиткових  фінансових 
інвестицій 

Витрати від участі в 
капіталі Зменшення 

1. Реалізація часток у статутних фондах підприємств, облік у 
яких ведеться за методом участі в капіталі, а діяльність є 
збитковою 

Фінансові витрати Зменшення 

1. Переоформлення кредитних договорів з метою зменшення 
процентних ставок 
2. Пошук дешевших зовнішніх фінансових ресурсів 
3. Використання овердрафтів 

Інші витрати Зменшення 

1. Мінімізація витрат на оплату праці посередникам, зайнятих 
збутом фінансових інвестицій 
2. Контроль за фінансовими інвестиціями в іноземній валюті 
та уникнення збитків від зміни валютних курсів 

Надзвичайні доходи Збільшення 
1. Сприяння надходженню страхових відшкодувань та коштів 
на покриття збитків, заподіяних підприємству іншими 
фізичними та юридичними особами 

Надзвичайні витрати Зменшення 1. Постійний моніторинг за діяльністю підприємства з метою 
виявлення надзвичайних ситуації 

Податок на прибуток Зменшення 1. Сприяння надання податкових канікул та відстрочки сплати 
податку з метою реалізації інвестицій інноваційного характеру 
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Основним джерелом формування чистого прибутку є прибуток від 

реалізації продукції (валовий прибуток), який і визначає здатність підприємства 

до самофінансування. З метою збільшення прибутку від реалізації, основними 

управлінськими рішеннями є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження 

виробничої собівартості продукції, підвищення ціни одиниці продукції. 

Основні напрямки реалізації управлінських рішень та їх деталізація подані у 

таблиці 2. 

Таблиця 2 – Напрями реалізації управлінських рішень, щодо збільшення 

валового прибутку підприємства  

Управлінські рішення Напрями реалізації управлінських рішень 
Розробка ефективної реклами 

Зміна упаковки 
Продаж у кредит 

Після продажне та гарантійне обслуговування 
продукції 

Активізація 
маркетинго

вої 
діяльності 

Розроблення системи знижок при покупці 
визначеного обсягу продукції 

Диверсифікація асортименту 
Експорт продукції 

Регіональна диверсифікація 
Участь в тендерах та аукціонах 

Збільшення обсягу 
реалізації 
продукції 

Диверсифікація 
ринків збуту 

Продаж товарів для їх подальшого виробничого 
споживання 

Скорочення кількості посередників 
Придбання у сезон знижок 

Диверсифікація постачальників 
Використання бартерних операцій 

Стимулювання та розвиток власного виробництва 
Використання товарів субститутів 

Зменшення витрат 
за закупівлю 
виробничих 

запасів 

Інтеграція з постачальниками 
Перегляд договорів оренди основних засобів 

загальновиробничого призначення 
Скорочення витрат на опалення, освітлення та 

водопостачання виробничих приміщень 

Зниження 
виробничої 
собівартості 

продукції 
 Зменшення 

загальновир
обничих 
витрат Зменшення витрат на оплату праці працівників 

апарату управління цехами, дільницями 
Зміна зовнішнього дизайну Підвищення якісних 

характерис
тик Покращення споживчих якостей 

Реалізація товарів на біржах, аукціонах 
Продаж за кордоном 

Збільшення реалізації у сезон 

Підвищення ціни 
одиниці 

продукції Реалізація різним 
групам 

споживачів Збільшення функціональних характеристик 
товару 
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Однак варто розуміти, що діяльність підприємства не може фінансуватись 

лише за рахунок власних фінансових ресурсів. Важливу роль виконують також 

зовнішніх фінансові кошти, які включають позикові та залучені. Підприємства, 

які вміють ефективно використовувати позичені кошти характеризуються 

успіхом як на фінансових, так і товарних ринках. Використання зовнішніх 

фінансових ресурсів не повинно загрожувати фінансовій стійкості та 

платоспроможності підприємства. Залучаючи зовнішні, зокрема, позичені 

фінансові ресурси, необхідно визначати, скільки прибутку отримає 

підприємство від їх використання, за вирахуванням суми сплачених відсотків. 

В сучасних умовах розвитку, використання позикових фінансових 

ресурсів є маловигідним для підприємств за рахунок їх підвищеної ціни. Значні 

витрати на обслуговування кредитів, зменшують не лише ефективність 

використання позикових фінансових ресурсів, а й впливають на недоотримання 

власних фінансових активів (зменшення чистого прибутку). Тому у цьому 

аспекті важливо сприяти росту внутрішніх (власних) фінансових ресурсів. 

Відсутність належних передумов до збільшення фінансових ресурсів всередині 

підприємства та недоцільність залучення банківських кредитів, потребує 

пошуку інших альтернативних джерел збільшення фінансових ресурсів. Одним 

із оптимальних на наш погляд, джерелом збільшення фінансових ресурсів є 

кошти іноземних інвесторів. З метою залучення коштів іноземних інвесторів в 

діяльність вітчизняних підприємств, необхідно розробити обґрунтовані 

інвестиційні проекти з наперед зазначеними приблизними фінансовими 

результатами.  

Підсумовуючи вище зазначене, необхідно свідчити, про те збільшення 

власних фінансових ресурсів підприємства є результатом прибуткової 

діяльності, а залучення позикових коштів в помірних обсягах та їх ефективне 

споживання є запорукою зростання власних фінансових ресурсів підприємства 

в перспективі. Ефективне управління діяльністю підприємства та своєчасна 

реалізація управлінських рішень сприятиме не лише збільшенню власного 

капіталу, а й підвищенню фінансової стабільності, ліквідності та платоспроможності. 



 166 

Онищенко О.В. 

асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського           

м. Кременчук 

 

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕХАНІЗМИ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГІСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ 

 

Економічна кластеризація є засобом вирішення комплексної проблеми 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки на світовому 

ринку шляхом розширення експорту товарів і послуг, й відповідним притоком 

капіталу зовні. Максимально можливий розвиток експорту вимагає вирішення 

двох завдань: випуску конкурентоздатної продукції підприємствами бізнес-

кластеру та розвитку транспортно-логістичної діяльності по своєчасній 

доставці цієї продукції у відповідні сегменти споживацького ринку. Перенос 

цих проблем на кластерний рівень, де створюються необхідні умови ведення 

ефективного бізнесу, супроводжується формуванням професійно-орієнтованих 

і географічно орієнтованих транспортно-логістичних кластерів, які здатні на 

рівні міжнародних вимог виконувати експортно-імпортні операції з мінімально 

доцільними витратами. 

Розвиваючи думку Портера М. можна стверджувати, що транспортно-

логістичні кластери являють собою сукупність взаємозв’язаних, 

взаємозміцнюючих конкурентоспроможних транспортно-комунікаційних 

мереж та ініціативних підприємств, організацій, що зорієнтовані на світовий 

ринок в інтегрованому ланцюгу постачань. В умовах транспортно-логістичних 

кластерів максимально враховуються інтереси всіх зацікавлених осіб ланцюга 

постачань, координуючі транспортні функції, підвищуючи ефективність 

операцій, оптимізуючи їх скоординовану «систему створення вартості» [1, 

с.68]. 
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Відомий науковець Гриценко С. під транспортно-логістичним кластером 

розуміє об’єднання окремих регіонально, функціонально та економічно 

зв’язаних між собою логістичних ланок: міжнародних транспортних коридорів, 

транспортних вузлів магістральної інфраструктури, транспортно-розподільчих 

логістичних центрів, магістральних, регіональних та локальних шляхів 

сполучання в єдину систему перевізного процесу, здатну надати якісний 

логістичний сервіс внутрішнім або зовнішнім споживачам при мінімізації 

загальних логістичних видатків [2]. На його думку, транспортно-логістичні 

кластери це природно взаємопоєднані і взаємозалежні ланки логістичної 

системи з ключовим статусом транспортного посередника, що здійснює 

міжорганізаційну координацію, забезпечуючи синергічний ефект [3, c.52]. 

Найважливішою складовою ТЛК є транспортні та логістичні 

підприємства, що формують його ядро. Саме ядро кластерного утворення є 

самою інвестиційно-привабливою його частиною і джерелом зростання 

основних конкурентних переваг територіального бізнесу на міжнародній арені. 

Для підвищення ефективності ТЛК особливе значення мають спосіб і 

можливість його учасників гнучко використовувати сучасні фінансові 

інструменти та механізми для забезпечення успішного функціонування ядра 

ТЛК. На думку Біломістного, «у сучасних умовах господарювання 

кластерізація є тією формою внутрішньої інтеграції та кооперації, що може 

забезпечити стійкість суб’єктам господарювання, які беруть участь у роботі 

кластера, та синергетичних ефект взаємозв’язків суб’єктів господарювання і 

банків. Крім того, учасники кластера здійснюють інвестиційні в спеціалізовані 

технології, інфраструктуру, підготовку кадрів, що приводить до збільшення 

розміру кластера, виникненню нових суб’єктів господарювання. А це, у свою 

чергу, – до виникнення крупних фінансових потоків, які пов’язані з 

капіталовкладеннями учасників кластера» [4]. Тому найважливішим елементом 

кластеру служить його фінансово-кредитна складова, в якості якої слід 

розглядати територіальний банк, що володіє розгалуженою філіальною 

мережею на території кластеру, а також філії та додаткові офіси найбільших 
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національних і міжнародних банків, які мають більш високі показники 

конкурентних переваг на міжнародному рівні. Оскільки велика частка 

транспортно-логістичних послуг кластера буде експортуватися, то представлені 

на його території національні та міжнародні банки повинні забезпечувати 

зовнішні фінансові зв'язки кластеру і значно знижувати транзакційні витрати. 

Слід зазначити, що економічний інтерес участі таких банків в кластерному 

утворенні буде полягати, як показує міжнародний досвід, не у виведенні коштів 

за межі кластера, а у фінансуванні учасників кластерного комплексу. Тільки 

тому, що організація є учасником кластера, банк при її фінансуванні може 

розраховувати на зниження ризику неповернення фінансових ресурсів і 

пропонувати учаснику кластера різні схеми та форми взаємодії. Як один з таких 

інструментів пропонується використання лізингового механізму, що дозволяє 

знизити фінансове навантаження на організації, що формують ядро кластера. 

Через лізинговий механізм з'являється можливість впровадження та 

використання новітніх світових технологій для підвищення 

конкурентоспроможності транспортно-логістичних послуг на національному та 

глобальному рівнях. Тісна взаємодія між лізингоодержувачем і джерелами 

нових технологій встановлюється через лізингову компанію, стає можливим 

оперативне та кваліфіковане супроводження об'єкта під час використання 

лізингу. Таким чином, формується додаткова, ефективно працююча мережа 

підприємств в рамках кластерної організації, що дозволяє оптимізувати 

фінансові потоки та інноваційні відносини між учасниками кластера. 
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СУТЬ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

НА ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Середовище, у якому здійснюється підприємницька діяльність, можна 

уявити у вигляді економічної системи, де відбувається активний кругообіг між 

її складовими елементами − природними ресурсами, державою, домашніми 

господарствами, підприємництвом. Це основні елементи зовнішнього 

середовища бізнесу, між якими постійно здійснюється товарний та фінансовий 

кругообіг, формуються тісні зв'язки та проводяться обмінні операції для 

забезпечення нормального економічного розвитку системи в цілому (рис. 1). 

 
Рис. 1. Елементи зовнішнього середовища 
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Зовнішнє середовище − це сукупність факторів, які формують 

довгострокову прибутковість організації і на які організація не може впливати 

взагалі або має незначний вплив.  

Зовнішнє середовище є джерелом, що забезпечує організацію ресурсами, 

необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні. 

Підприємство знаходиться в стані постійного обміну з зовнішнім 

середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість виживання. Але 

ресурси зовнішнього середовища не безмежні. І на них претендують багато 

інших підприємств, що знаходяться в цьому ж середовищі. Тому завжди існує 

можливість того, що підприємство не зможе одержати потрібні ресурси з 

зовнішнього середовища. Це може послабити її потенціал і привести до 

багатьох негативних для організації наслідкам. Завдання стратегічного 

управління складається в забезпеченні такої взаємодії підприємства із 

зовнішнім середовищем, що дозволяло б їй підтримувати її потенціал на рівні, 

необхідному для досягнення її цілей, і тим самим давало б їй можливість 

виживати в довгостроковій перспективі [1, c. 138]. 

Уява про значення зовнішнього оточення та необхідність враховувати 

сили зовнішні по відношенню до піпдриємства, з’явилась в управлінській думці 

в кінці 50-их років. Це стало одним з найважливіших внесків системного 

підходу в науку управління, оскільки підкреслювалась необхідність для 

керівника розглядати своє підприємство як цілісність, яка складається з 

взаємопов’язаних частин, в свою чергу пов’язаних з зв’язками із зовнішнім 

світом. 

Термін «зовнішнє середовище» включає економічні умови, споживачів, 

профспілки, урядові акті, законодавство, конкурентні організації, систему 

цінностей у суспільстві, громадську думку, техніку те технологію і інші 

фактори. Ці взаємозв’язані фактори чинять вплив на все, зо відбувається 

всередині підприємства. Наприклад, введення нової автоматичної технології 

може забезпечити організації переваги в конкуренції. Але, щоб використати цю 

нову технологію, організація вимушена шукати людей із певними навичками, а 
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також із певними поглядами. Знайти потрібних фахівців буває досить складно. 

Якщо економічна кон’єктура підвищується та якщо існує конкуренція на ринку 

таких спеціалістів, організація може бути вимушена підняти заробітну плату, 

щоб заохотити цих спеціалістів до роботи. У процесі найму робітників, 

підприємство повинно дотримуватися державного законодавства, яке забороняє 

дискримінацію за віком, статтю, расою. Всі ці фактори постійно змінюються. 

З кожним роком керівництво вимушене враховувати все більшу кількість 

зовнішнього середовища, які набувають глобального характеру. Підприємства 

повністю залежать від навколишнього середовища, яке, як правило, 

знаходиться поза впливом менеджера (керівника). 

Сьогоднішні зміни в зовнішньому світі примусили звернути на 

макросередовище ще більшу увагу, ніж коли небудь. Навіть якщо б зміни ці не 

були б настільки важливими, керівникам все одно б прийшлося враховувати 

середовище, оскільки підприємство як відкрита система залежить від 

зовнішнього світу у відношенні поставок ресурсів, енергії, кадрів, а також 

споживачів. Оскільки від керівництва залежить виживання підприємства, 

менеджер повинен вміти виявляти істотні факти в оточенні, які впливають на 

його підприємство [3, c. 38]. Більш того, він повинен запропонувати слушні 

способи реагування на зовнішні впливи.  

Ф. Котлер вважає, що зовнішнє середовище складається з шести основних 

факторів: демографічних, економічних, природних, науково-технічних, 

політичних і факторів культурного середовища. 

Чинники зовнішнього середовища, які впливають на фінансову діяльність 

підприємств найчастіше класифікують за такими групами: 

1.Економічні − чинники, що пов'язані з обігом грошей, товарів, 

інформації та енергії. Вивчення економічної компоненти макрооточення 

дозволяє зрозуміти те, як формуються і розподіляються ресурси. При вивченні 

економічної компоненти важливо звертати увагу на такі чинники, як загальний 

рівень економічного розвитку, наявність природних ресурсів, клімат, тип і 
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рівень розвитку конкурентних відносин, структура населення, рівень 

освіченості робочої сили і розмір заробітної плати.  

2. Політичні − фактори, що впливають на політичні погляди та поділяють 

людей на окремі політичні групи і знаходять вираження в діяльності та 

прийнятті рішень місцевими органами влади та уряду [3, c. 598]. Вивчення 

політичної компоненти повинно концентруватися на з’ясуванні того, які 

програми намагаються провести в життя різні партійні структури, які групи 

лобіювання існують в органах державної влади, як уряд відноситься до різних 

секторів економіки і регіонам країни, які зміни в законодавстві і правовому 

регулюванні можливі в результаті прийняття нових законів і нових норм, що 

регулюють економічні процеси. 

3. Соціально-демографічні фактори, які впливають на рівень і тривалість 

життя людей, а також формують їхню ціннісну орієнтацію. Вивчення 

соціальної компоненти макрооточення спрямоване на те, щоб усвідомити вплив 

на бізнес таких соціальних явищ і процесів, як відношення людей до роботи і 

якості життя, існуючі у суспільстві звичаї і вірування, демографічна структура 

суспільства, зростання населення, рівень освіченості, мобільність людей і інше. 

Особливість соціальної компоненти перебуває в тому, що вона впливає як на 

інші компоненти макрооточення, так і на внутрішнє середовище організації.  

4. Технологічні − фактори, що пов’язані з розвитком техніки, обладнання, 

інструментів, процесів обробки та виготовлення продуктів, матеріалів і 

технологій. Багато підприємств не в змозі побачити нові перспективи, що 

відкриваються, тому що технічний потенціал для здійснення корінних змін 

переважно створюється за межами галузі, у якій вони функціонують. 

Запізнившись із модернізацією, вони втрачають свою частку ринку, що може 

привести до вкрай негативним наслідкам. 

5. Географічні − фактори, пов'язані з розміщенням, топографією 

місцевості, кліматом і натуральними ресурсами (зокрема корисними 

копалинами).  
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ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-

ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ SPACE-АНАЛІЗОМ 

 

Для оцінювання стратегічного положення інноваційних бізнес-процесів 

промислового підприємства усе частіше використовується SPACE-аналіз. Це − 

комплексний метод, призначений для оцінювання ситуації та вибору стратегій. 

Його привабливість пояснюється також і тим, що дає можливість 

проаналізувати наявну стратегію інноваційних бізнес-процесів навіть тоді, коли 

вона існує у неявному вигляді. У SPAСE-аналізі кожному з обраних критеріїв у 

межах однієї групи факторів зовнішнього середовища виставляється експертом 

оцінка за обраною шкалою (табл. 1). Після обчислення значень оцінок за 

кожним критерієм (оцінка перемножується на «вагу»), визначається сумарна 

оцінка за кожною групою [2, c. 100].  

Отримані результати розрахунків наносяться на прямокутну систему 

координат, в якій кожна піввісь є поданням загального критерію за групою 

(рис. 1). Кожний із вихідних критеріїв зображується як точка на відповідній 

півосі. Після цього утворюється точка з координатами P(x,y) в одному з 

квадрантів вибраної системи координат. У результаті сполучення цієї точки з 

початком координат утворюється вектор, що вказує на наявний чи доступний у  
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Таблиця 1–Визначення складових для побудови зовнішньої стратегічної позиції 

матриці SPACE-аналізу за середніми даними 2000−2011 років [3] 

Зовнішня стратегічна позиція 
Стабільність середовища (ES) (зовнішні умови бізнесу) 

Фактори Показник Оцінка Вага ∑ оцінки 

1. Валовий внутрішній продукт у розрахунку на 
одну особу у фактичних цінах, млн грн 12866,7 1 0,2 0,2 

2. Індекс споживчих цін, грудень до грудня, % 111,5 1 0,2 0,2 
3. Індекс промислового виробництва, % 109,6 3 0,2 0,6 

4. Рівень економічної активності населення, % 62,7 2 0,2 0,4 
5. Темп зростання реальної заробітної плати, % 

до попереднього року 111,9 4 0,2 0,8 

Усього   1 2,2 
Привабливість галузі (IS) (бізнес-напряму) 
1.Питома вага реалізованої інноваційної 
продукції в загальному обсязі промисловості, % 

5,3 4 0,1 0,4 

2. Впроваджено нових технологічних процесів 
на 1000 промислових підприємств, шт 

14,2 5 0,3 1,5 

3.Кількість зареєстрованих об’єктів 
промислової власності на 1000 промислових 
підприємств, шт 

332,8 4 0,1 0,4 

4. Витрати на обсяг фінансування наукових та 
науково-технічних робіт на 1000 суб’єктів 
господарювання, млн грн 

4,5 5 0,3 1,5 

5.Витрати на фінансування інноваційної 
діяльності у % до ВВП, % 

1,1 4 0,2 0,8 

Усього   1 4,6 
 

перспективі тип стратегії. Для дослідження зовнішнього середовища бізнес-

процесів промислових підприємств вибрано нами 5 бальну оцінку. Найвищий 

бал на основі експертної оцінки отримали такі фактори зовнішнього 

середовища, як впроваджено нових технологічних процесів на 1000 

промислових підприємств та витрати на обсяг фінансування наукових та 

науково-технічних робіт на 1000 суб’єктів господарювання, темп зростання 

реальної заробітної плати, індекс промислового виробництва. Вони мають 

найбільший ступінь впливу на бізнес-процеси промислових підприємств 

обраній групі критеріїв за SPACE-аналізом. Загальна оцінка привабливості 

галузі 4,6 бали, стабільності середовища – 2,2 бали. Відповідно до цього 

відзначають на рис. 5 точки (4,6; 2,2) на осі IS та ES відповідно. За такого стану 

зовнішнього середовища бізнес-процеси промислових підприємств можуть  
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Рис. 5. Побудова матриці SPАCE-аналізу оцінки зовнішнього середовища 

бізнес-процесів промислових підприємств в Україні по середніх даних за 

2000−2011 роки  

 

вибрати одну з двох стратегій – агресивну або консервативну. Це залежатиме 

від оцінки їхнього внутрішнього середовища. 

Кожна із стратегій має свої характеристики [1, c. 134]. Стратегія 

технологічного лідера (агресивна) характеризується постійною розробкою 

технологічних (продукт- і процес-) інновацій. Основним мотивом є визнання 

продукту або технології як зразка з продовженням лідерства шляхом 

модифікацій й інших інновацій, направлених на повніший охват ринку і 

зниження витрат. Стратегія дотримання лідера (захисна) включає інноваційний 

розвиток реакційного характеру – реакція на зміни в зовнішньому середовищі, 

зокрема на інновації конкурентів. Вона базується на максимально швидкій 

абсорбції інновацій і розширенні ринкової бази. Вигода стратегії в тому, що 

підприємство може концентруватися на продуктах (роботі, послугах), що вже 

отримали визнання ринку. Стратегії підтримки / стабілізації (консервативна) 

передбачає захист наявної частки ринку, підтримку виробничого потенціалу 

підприємства на досягнутому рівні, модифікації базової продукції. Ця стратегія 
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має мінімальний ризик, кошти вкладаються в інноваційні проекти не ризикові, з 

низьким рівнем прибутковості. Конкурентна стратегія – це спосіб отримання 

стійких конкурентних переваг в кожній стратегічній одиниці бізнесу шляхом 

конкурентної боротьби, задоволення різноманітних та мінливих потреб 

покупців краще, ніж це роблять конкуренти. Вона реалізується за рахунок 

експансії (створення / захоплення ринку, розвиток ринку або/та виробничого 

потенціалу), диверсифікації (центрованої, спорідненої, неспорідненої, 

конгломератної), вертикальної та горизонтальної інтеграції, глобалізації 

діяльності. Інноваціям приділяється значна увага. Вони є запорукою 

конкурентних переваг бізнес-процесу [4, c. 77]. Найкращою з позиції сприяння 

інноваційному розвитку бізнес-процесів промислових підприємств є 

конкурентна стратегія. Нейтральною є консервативна стратегія. Проте вона не 

забезпечує швидкого розвитку бізнес-процесів. Ризиковими є агресивна та 

захисна стратегії. Вплив зовнішнього середовища бізнес-процесів промислових 

підприємств заклав основи для формування у бізнес-процесах консервативної 

або агресивної стратегій. Такий підхід зумовлений нестабільністю середовища 

функціонування та високим ступенем ризику. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ  ФІСКАЛЬНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН 

ДЕРЖАВИ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ 

 

Фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю, мають 

важливе значення у формуванні конкурентного середовища, оскільки вони 

меншою мірою, ніж великі підприємства, піддаються монополізації. До того ж 

розвиток малого бізнесу формує умови для забезпечення зайнятості населення 

країни, сприяє створенню нових робочих місць та вирішенню питання 

безробіття. Саме тому держава зацікавлена у налагодженні фіскальних 

взаємовідносин з фізичними особами – підприємцями.  

Сьогодні в Україні є низка проблем у податковому адмініструванні 

фізичних осіб – підприємців основними з яких є наступні.  

По-перше, відсутність альтернативності при оподаткуванні загального 

доходу. В зарубіжних країнах (наприклад, Великобританії, Німеччини, Франції) 

при оподаткуванні доходів фізичних осіб - підприємців враховується сімейний 

стан та надаються різноманітні знижки. В Великобританії розмір особової і 

сімейної знижки переглядаються щорічно з урахуванням інфляції. В Німеччині 

при оподаткування фізичних осіб – підприємців враховується кількість 

працюючих у сім’ї, наявність дітей та утриманців тощо.  Список подібних пільг у 

зарубіжних країн різний і залежить від національних особливостей і традицій, 

але позитивний вплив такого підходу очевидний. Впровадження подібних 

елементів оподаткування у національному законодавстві дасть змогу 

диференційовано оподатковувати різні верстви населення залежно від сімейного 

стану, кількості утриманців тощо і досягти позитивних соціальних зрушень.  
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По-друге, недосконалість податкового контролю в частині контрольно-

перевірочної роботи. Здебільшого контрольні органи обчислюють суму 

податкового зобов’язання суб’єкта підприємницької діяльності за правилами, 

установленими податковим законодавством. Платники самостійно визначають 

свої зобов’язання i направляють платежі до бюджетів та державних цільових 

фондів. Кожний податковий орган має програму аудиторських перевірок для 

визначення правомірності сплати платниками податків за своїми зобов’язаннями. 

Частіше за все перевірка обмежується бухгалтерськими книгами, звітами та 

інтерпретацією податкового законодавства. Однак якщо податківці не 

вважають звіти, бухгалтерські книги i облікові записи платника вірогідними 

документами для відображення господарської діяльності платника, то доцільно 

застосовувати непрямі методи для відстеження правильного розміру 

оподатковуваного доходу i відповідних донарахувань [1, с.45]. 

У розвинених країнах перевіркам підлягають лише найбільш ризиковані 

групи платників, відбір яких здійснюється на основі оцінки ступеня ризику 

несплати ними податків. Порівняння показника «індекс податкових надходжень 

у розрахунку на одного податківця» (дорівнює сумі податкових надходжень на 

одного співробітника податкових органів, зваженій на показник обсягу ВВП на 

душу населення) із показником «частка перевірених податковими органами 

підприємств» в окремих країнах свідчить, що при мінімальній частці 

перевірених суб’єктів господарювання можна досягти значних обсягів 

податкових надходжень. Наприклад, у 2009 р. показники «індексу податкових 

надходжень у розрахунку на одного податківця» в Україні, Франції та 

Нідерландах знаходилися майже на однаковому рівні, але при цьому в Україні 

податкові органи охопили перевірками більше половини всіх суб’єктів 

господарювання (54 %), а у Франції та Нідерландах перевірено було лише 2 та 

4% підприємств відповідно. Це говорить про те, що в Україні тиск податкових 

перевірок на бізнес, в т.ч і на малий бізнес, із боку держави значно сильніший, 

ніж в країнах Заходу, а існуюча практика податкових перевірок є 
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малоефективною. То ж необхідно запровадити такі методи роботи, які були б 

спрямовані не на кількісні показники, а на якісні. 

По-третє, уникнення фізичних осіб - підприємців від оподаткування. 

Однією із причин такого явища є недовіра до податкових органів та ставлення до 

процесу оподаткування, як до примусового та жорсткого в адмініструванні. За 

результатами моніторингу громадської думки лише третина респондентів оцінили 

рівень виконання власних податкових обов’язків і повноважень як «задовільний». 

Окремою дилемою є застосування в Україні спрощеного режиму 

оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Існування двох підсистем 

оподаткування фізичних осіб – підприємців (загальної та спрощеної) породжує 

відповідні проблеми, основними з яких є:  

 перенесенням податкового навантаження на суб’єктів 

господарювання, які працюють на загальній системі оподаткування, та 

фізичних осіб - кінцевих споживачів товарів і послуг, що є наслідком 

викривлення умов конкуренції у підприємницькому середовищі; 

 уникнення від оподаткування внаслідок нечіткого та суперечливого 

законодавчого врегулювання спрощеної системи оподаткування; 

 масштабне використання суб’єктів малого підприємництва - 

платників єдиного податку у схемах мінімізації податкових зобов'язань 

підприємств, що працюють у загальному режимі оподаткування.  

У країнах ЄС спрощені системи оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва не використовуються. Натомість набули поширення інші 

форми державної підтримки цього типу підприємств: звільнення деяких видів 

підприємств від необхідності ведення звітності про результати господарської 

діяльності та запровадження спрощеної системи бухгалтерського обліку і 

звітності; запровадження спеціальних режимів оподаткування ПДВ деяких 

типів підприємств (передусім фермерських господарств і сільськогосподарських 

кооперативів); використання вмінених і мінімальних податків [2]. 
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Отже вищезазначені недоліки мають суто національне походження, 

значною мірою  поглиблюються  наявністю  системних  прорахунків  у  процесі 

адміністрування податків та мають наступні наслідки:  

 низький рівень податкової культури, незважаючи на високий 

освітній рівень населення, що призводить до зневажливого ставлення з боку 

платників податків до конституційного обов’язку їх сплати;  

 широке розповсюдження схем мінімізації і ухилення від сплати 

податків, незважаючи на те, що більшість підприємців усвідомлює роль 

податків у забезпеченні суспільного добробуту; 

 зростаюча динаміка податкової заборгованості та значна бюджетна 

заборгованість з відшкодування податку на додану вартість; 

 наявність значної кількості податкових пільг та преференцій 

(вилучень), що порушують нейтральність податкової системи, знижують 

ефективність основних податків. 

Отже для створення сприятливих умов у підприємницькому середовищі, 

в тому числі умов конкуренції, необхідно докласти максимум зусиль для 

гармонізації фіскальної взаємодії держави в особі податкових органів та 

фізичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю.  Дане питання не 

було вирішено Податковим кодексом України [3], тому сьогодні має стояти 

одним із перших на порядку денному при вдосконаленні національної 

податкової системи. 
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Мікроекономічна складова фінансово-кредитної політики на 

макрорівні 

 

Розвиток економічної теорії та капіталістичних відносин поставили перед 

практиками та теоретиками нові завдання щодо макроекономічного управління 

та прогнозування.  Сьогодні вже не можна достеменно визначити яка з теорій 

може вирішити проблему кризових явищ – кейнсіанського напрямку чи 

класичного. [1] У той чи інший час людство стикалось з обмеженнями та 

неспроможністю обох теорій, а тому питання залишається відкритим. 

Головною вадою обох підході є - надмірно спрощений варіант розгляду 

макроекономічних систем, у основі якого лежить агрегування. Економіка 

постає як сукупність взаємодіючих макровеличин, які розглядались поза 

поведінкою господарюючих суб’єктів. Вважалось що можна керувати 

економікою знаючі лише загальні макроекономічні агрегати та міру їх 

взаємодії. [2] Але криза довела, що це не так. А саме несподіваністю 

виникнення, та відсутністю будь-яких дієвих засобів протидії. 

Можна довести що між грошовим рівнянням та термодинамічним рівням 

є пряма аналогія. Вони нічим не відрізняються як по будові так і по висновкам. 

Але все ж є деяка різниця між молекулами та економічними агентами, які 

мають смаки, уподобання, волю, та здатні чинити на власний розсуд всупереч 

будь-яким обмеженням. Це дійсно так, тому грубий фізичний підхід до 

макроекономіки, як простої термодинамічної системи не завжди себе 

виправдовує, а це означає що потрібно перейти до більш мілкого розгляду, щоб 
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урахувати можливі інтереси мікроекономічних агентів. Справа у тому що 

подальший розвиток макроекономіки, який привів до теорії раціональних 

очікувань та теорії адаптативних сподівань також не надали відповідь як 

керувати економікою, бо виходили з ідеалістичних припущень про те що 

ринкова економіка є економікою досконалої конкуренції, має гнучкий механізм 

регулювання попиту та пропозиції (ціни, ставка заробітної плати, відсоткові 

ставки), а уся економічна інформація є доступною для всіх економічніх агентів. 

(Але якщо економічні агенти все знають, то вони частіше перешкоджають 

намірам уряду і будь-яка макроекономічна політика не буде дієвою. Саме такий 

парадоксальний висновок зробили вчені цього направлення.) Саме з цих 

позицій розробляють більшість агрегованих моделей, які побудовані на 

виробничих функціях та вони гарно працюють лише у країнах з розвиненим 

капіталізмом та у часи стабільного розвитку, а тому є недосконалими. Так само 

це стосується економетричних рівнянь, які не є однакові для різних країн та 

різних часів, а тому їх параметри треба час від часу переглядати, тобто вони 

краще працюють постфактум. Академік В.М.Полтерович вважає, що 

макроеконочній теорії недостатньо первинних постулатів, а тому вона не 

поспіває за динамічними змінами у реальній економіці [1]. Так само останні 

досягнення економічної теорії, що усвідомлюються суспільством 

використовують у напрямку протидії спробам регулювання. У більшості теорій 

покладено гіпотетичну функцію корисності споживача, але спроби віднайти 

стабільні економетричні рівняння функцій корисності, чи такі, що можуть бути 

справедливими за реальних їх варіацій потерпіли невдачу. Тому економічна 

теорія повинна враховувати економічну інформацію більш низького рівня, яка 

має стосунок до справжніх можливостей економічних агентів, а не лише 

теоретичних припущень, які завжди будуть неповними. 

Саме тому що економічна інформація є неповною, економічна система є 

економікою недосконалої конкуренції, то і економічні агенти не є 

раціональними. Вони (економічні агенти) частіше керуються прагненням до 

отримання прибутку всупереч більш загальним системотворчим принципам. 
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Внаслідок чого ми отримуємо не зростання а циклічні коливання та падіння. 

(У.К.Мітчел, Т.Веблен, Д.Р.Коммонс) [3, 164]. Так само вважають і сучасні 

дослідники інституціонального напряму.  Г.Явлинський дуже добре змалював 

вади та безперспективність периферійного капіталізму, так і неможливість 

застосування до нього ліберальних методів керування. Тобто більшість 

напрацювань західних вчених у країнах перехідного типу не працюють так як 

треба.[2] 

Тому питання розвитку макроекономічних досліджень ставиться у 

площині отримання більш точної інформації стосовно стану мікроекономічних 

одиниць – фірми. Тому що на мікрорівні є власні фінансові обмеження, які 

власне і задають рух  макрорівня. Так само є загальна потреба зі збоку бізнесу 

до точного прогнозування майбутніх змін у виробництві, цінах та як це 

позначиться на конкурентному становищі. Так само інвестори бажають знати 

що станеться з їх інвестиціями у цінні папери тих чи інших компанії. Чи надійні 

обрані йми компанії, чи буде розвиватись ринок у прогнозованому курсі. А для 

цього потрібні більш точні інструменті, що будуть працювати з конкретною 

інформацією по кожному окремому підприємству. Таким чином ми робимо 

стихійний ринок координованим та прогнозованим, а загальний поступальний 

макроекономічний рух стабільним. І це є запорука нашого майбутнього, бо 

економіка є дуже складним переплетінням інтересів багатьох учасників, які 

потрібно враховувати у всієї їх повноті. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАНІ 

 

Питання щодо розвитку малого бізнесу та його фінансово-кредитного 

забезпечення є актуальними, тому їх у своїх роботах розглядають як вітчизняні, 

так і іноземні науковці, зокрема, Р. Абубакіров, В. Андрущенко, В. Базилевич, 

В. Бородюк, З. Варналій, Л. Воротіна, І. Жиляєв, Т. Ковальчук, М. Козоріз,      

В. Коротков, В. Кредісов, О. Кузьмін, І. Михасюк, С. Мочерний, В. Сизоненко. 

Однак, попри значні напрацювання у цій сфері, аналіз останніх публікацій 

переконливо свідчить, що дана проблема є ще недостатньо вивченою. 

Протягом останніх двох десятиліть ставлення до підприємництва в 

Україні поступово змінювалося: від повного відторгнення до твердого 

переконання в тому, що його розвиток – це основа відродження національної 

економіки [1]. За даними опитування проведеного Міжнародною фінансовою 

корпорацією, на думку приватних підприємців, головними факторами тиску на 

малий бізнес в Україні є [2]: високі ставки податку; велика кількість податків; 

низький попит на продукцію; часті зміни у формах звітності; велика кількість 

ліцензованих видів діяльності; часті перевірки державними органами; 

складність отримання кредиту. Можливо саме тому, незважаючи суттєві соціо-

ідеологічні зміни по відношенню до підприємницької діяльності, темпи 

розвитку малого бізнесу в нашій країні залишаються низькими [3]. 

Як показало дослідження, основні проблеми носять фінансовий характер. 

Хоча на сьогодні вибір підприємствами способів фінансування є теоретично 
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необмеженим [2], в реальності ситуація досить складна. Банки не зацікавлені у 

видачі довгострокових ризикованих позик, адже малий бізнес, як правило, не 

володіє потрібним забезпеченням та початковим капіталом. Суттєвою 

проблемою для суб’єктів підприємництва є й те, що практично всі кредити 

надаються під заставу нерухомості. Так як оцінити реальний стан справ на 

підприємстві доволі складно, банки пропонують підприємцям компенсувати 

брак інформації ліквідною заставою. 

Потенційним джерелом отримання коштів для розвитку малого бізнесу 

можуть стати ресурси кредитних спілок. Привабливими тут є швидкість та 

низькі вимоги до забезпечення позик. Як негативний момент слід відзначити 

обмеженість ресурсної бази кредитних спілок та надання ними переважно 

короткострокових позик під вищий відсоток, ніж у комерційному банку. 

Зважаючи на важливість розвитку малого бізнесу для економіки країни, 

суттєву роль у процесі його фінансово-кредитного забезпечення повинна 

відігравати держава. Як показує досвід розвинених країн, малий бізнес там 

успішно розвивається тоді, коли він проводиться під патронатом держави [4, 5]. 

Узагальнюючи світовий досвід можна виділити такі основні джерела 

фінансування малого бізнесу: самофінансування; кредити комерційних банків; 

державне фінансування; ресурси фондів, спілок та організацій; інвестування; 

ресурси приватних осіб. Згідно статистичних даних в Україні за рахунок 

власних коштів суб’єктів підприємництва фінансується до 65 % їх витрат на 

розвиток, що, зважаючи на світовий досвід, є неприйнятним [5]. 

Тому, зважаючи на важливість розвитку підприємництва для економіки 

країни, державна політика щодо малого бізнесу повинна бути направлена на 

формування відповідної громадської думки щодо цивілізованого 

підприємництва; на забезпечення фінансової підтримки розвитку малого 

бізнесу; на створення ефективної законодавчої основи функціонування 

суб’єктів господарювання. Окрім того, розв’язання проблем у сфері 

фінансування малого бізнесу в Україні потребує удосконалення інфраструктури 

фінансово-кредитного ринку. 
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ЕКСПРЕС-ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В літературних джерелах існує багато трактувань фінансового стану, які, 

в основному, пов’язані із певною сукупністю показників для його оцінки. 

Організаційно-економічними передумовами щодо поняття «фінансовий стан 

підприємства» є: по-перше, підприємство розглядається як самостійний 

суб’єкт, який може характеризуватися за наявністю у нього фінансових 

ресурсів і зобов’язань; по-друге, при аналізі фінансово-господарської діяльності 

підприємств може бути використана система певних показників; по-третє, в 

аналізі пріоритетними будуть вартісні показники, які знаходяться в фінансовій 

звітності підприємств; по-четверте, результати аналізу використовуються для 
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прийняття рішень, які мають різні значення (тактичні і стратегічні); по-п’яте, 

будь-які особи, котрі зацікавлені в діяльності даного підприємства, можуть 

бути виконавцями і користувачами аналізу. 

Відповідно до цього під фінансовим станом підприємства розуміють 

характеристику діяльності суб’єктів господарювання, яка визначає їх платіжні 

можливості щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного 

проведення розрахунків з дебіторами та характеризує господарську діяльність 

підприємств. 

При проведенні оцінки фінансового стану підприємства використовуючи 

бухгалтерський баланс, необхідно враховувати, що сам звіт має певні недоліки:  

1) умовність бухгалтерського балансу полягає в тому, що в результаті 

складання балансу на певну дату баланс підприємства є «фотографією» між 

двома конкретними датами, з якої видно лише зміну, але не рух активів, 

власного і позичкового капіталу, тобто, видно статику замість динаміки. Це 

означає, що детальною є інформація про залишки на рахунках бухгалтерського 

обліку; 

2) при існуючому порядку ведення бухгалтерського обліку відсутній 

розрахунок доданої вартості, хоча податок на додану вартість визначається на 

конкретному бухгалтерському рахунку відповідно до діючого законодавства; 

3) за даними балансу не можна отримати інформацію, за рахунок яких 

чинників та господарських операцій сталася зміна валюти балансу. Для цього 

використовується розгорнута звітність або обороти на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

Поглиблений аналіз фінансового стану є дорожчим та трудовитратнішим, 

ніж експрес-оцінка, яка забезпечує отримання оперативної інформації, що 

позитивно впливає на ухвалення управлінських рішень в підприємствах. За 

окремими показниками досить складно зробити висновки про загальний 

фінансовий стан підприємства. Узагальнюючу та найбільш об’єктивну 

оперативну його оцінку забезпечує методичний підхід за допомогою експрес-

оцінки. Виділяють п’ять індивідуальних показників, що найбільш часто 
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використовуються при оцінці фінансового стану підприємств за їх 

середньозваженими значеннями [3]: 

1) коефіцієнт покриття;  

2) коефіцієнт швидкої ліквідності;  

3) коефіцієнт абсолютної ліквідності;  

4) коефіцієнт платоспроможності (автономії);  

5) коефіцієнт рентабельності діяльності. 

Вирішення проблем, пов’язаних із необхідністю поліпшення фінансового 

стану, неможливе без здійснення оцінки показників прибутковості 

(рентабельності) фінансово-господарської діяльності підприємства. При оцінці 

фінансового стану використання значної кількості фінансових показників 

ускладнює формування узагальнюючої характеристики підприємства, оскільки 

враховуються три сфери аналізу: джерела фінансування, ліквідність, 

рентабельність. Іноді на практиці складається ситуація, коли у підприємства 

відсутні грошові активи, але є прибуток; або є грошові кошти, але відсутній 

прибуток. Низькі значення коефіцієнтів поточної ліквідності можуть свідчити 

не про фінансову нестійкість та неплатоспроможність, а про динамічний 

розвиток підприємства. Втім, з іншого боку, занадто високі темпи приросту 

активів можуть вплинути негативно на ліквідність (табл. 1). 

Ефективність управління підприємством полягає у ефективному 

використанні активів. Тому, доцільно використовувати методичний підхід до 

прийняття управлінських рішень через визначення сукупності фінансових 

параметрів, ефективність яких оцінюється при співставленні показників 

ліквідності та рентабельності, що дозволяє більш об’єктивно аналізувати та 

обґрунтовано прогнозувати процес управління. 

Для оцінки рентабельності підприємства виділяють дві групи показників 

[2, c. 356]:  

1) показники, що є основними для досягнення стратегічної мети 

підприємства: рентабельність власного капіталу; рентабельність оборотних 

активів; рентабельність активів; рентабельність продаж; рентабельність витрат; 
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Таблиця 1 – Сукупність фінансових параметрів для прийняття ефективних 

управлінських рішень щодо фінансового стану підприємства виходячи із 

показників ліквідності та рентабельності [1, c. 127] 

Рентабельність 
Показники Рентабельне (>0, 

збільшення) Нерентабельне (<0, зменшення) 

Підприємство ліквідне 
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підприємства 

Підприємство можна вважати стійким, сума власного капіталу 
достатня, але мають місце деякі проблеми у поточній діяльності 
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підприємство через деякий час 
вийде на потрібний рівень 

стійкості 

Зміна цінової політики, 
необхідний пошук покращення 

діяльності, запровадження управління 
витратами 

Підприємство не стабільне 
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Необхідно підвищити 
ефективність обертання коштів, 

виявити причини неефективності 
засобів 

Банкрутство 

 

2) показники, що не є критичними, але є необхідними для зростання 

вартості підприємства: рентабельність основних засобів; рентабельність 

виробничих ресурсів; рентабельність трудових ресурсів; рентабельність 

перманентного капіталу; рентабельність авансованого капіталу. 

За умови відповідності нормативам усіх показників першої групи, 

показники другої групи не впливають на прийняття управлінських рішень. 
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ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Інноваційний потенціал слід трактувати більш комплексно, охоплюючи 

всі рівні управління на підприємстві: інноваційний потенціал – це 

характеристика підприємства, що відображає його здатність використовувати 

наявні в розпорядженні наукові, матеріальні, технічні, фінансові, кадрові, 

організаційні, управлінські ресурси для досягнення в процесі здійснення 

інновацій поставлених цілей на всіх рівнях управління: оперативному – 

максимізація прибутку; тактичному – поліпшення фінансового стану й 

підвищення привабливості підприємства для потенційних інвесторів, 

акціонерів, кредиторів; стратегічному – збільшення частки на ринку й 

максимізація ринкової вартості підприємства [1].  

Величину інноваційного потенціалу підприємства слід оцінювати на 

основі таких складових елементів-потенціалів: наукового, матеріального, 

технічного (технологічного), фінансового, кадрового, організаційно-
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управлінського потенціалу й потенціалу ринкового оточення підприємства. 

Такий склад елементів оптимальним чином відображає зміст й сутність 

інноваційного потенціалу промислового підприємства. Кожний зі складових 

елементів розраховується за окремою методикою з використанням коефіцієнтів, 

абсолютних показників, відносних показників або експертної думки фахівців у 

цій області. При визначенні інноваційного потенціалу підприємство отримує 

можливість не тільки визначити значення свого інноваційного потенціалу, але й 

позиціонувати себе за його значенням щодо інших підприємств або щодо 

попередніх років роботи. 

У формалізованому вигляді оцінку інноваційного потенціалу 

підприємства слід розраховувати за формулою [1]: 

    ,7654321 mМПmФПmУПmКПmРПmТПmНПИП     (1) 

1
7

1


i im ,   (2) 

де ИП – інтегральний показник інноваційного потенціалу підприємства; 

mi – коефіцієнт вагомості, або ваговий коефіцієнт i-го елемента; НП – рівень 

наукового елемента; ТП – рівень технічного (технологічного) елемента; РП – 

рівень ресурсного елемента; КП – рівень кадрового елемента; УП – рівень 

організаційно-управлінського елемента; ФП – рівень фінансового елемента; МП 

– рівень ринкового оточення як елемента інноваційного потенціалу. 

Кожний з елементів інноваційного потенціалу розраховується як 

інтегральний показник за формулою (3):  





n

i ikiNП
1

,          (3) 

де П – рівень складового елемента інноваційного потенціалу 

підприємства; Ni – значення i-го показника, що представляє даний елемент 

інноваційного потенціалу; ki – ваговий коефіцієнт i-го показника; n – кількість 

показників, при цьому повинна забезпечуватись умова 
1

1
n

i
i

k


 .  
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Рис. 1. Механізм оцінки інноваційного потенціалу підприємства [2, c. 245] 

 

Оцінка вартості підприємства 
Удосконалена система показників оцінки 
ефективності інновацій 

Комплексний методичний підхід до оцінки і 
управління інноваційним ризиком 

Фінансовий потенціал (ФП) 

Врахування факторів інфляції, 
ризику, вартості грошей 

 

Науковий потенціал (НП) 

Технічний потенціал (ТП) 

Кадровий потенціал (КП) 

Ресурсний потенціал (РП) 

Потенціал ринкового оточення (МП) 

Організаційно-управлінський 
потенціал (УП) 

Інноваційний 
потенціал 

підприємства 

Нейромережеве 
моделювання 

Ф
ін

ан
со

ва
 

ді
ял

ьн
іс

ть
 

О
пе

ра
ці

йн
а 

ді
ял

ьн
іс

ть
 

Інноваційна діяльність 

Ін
ве

ст
иц

ій
на

 
ді

ял
ьн

іс
ть

 

Група показників попередньої оцінки 

Група показників основної оцінки 

Група показників порівняльної оцінки 

Група показників фінансового стану підприємства 

ИПхm1 
НПхm2 
ТПхm3 
РПхm4 
КПхm5 
УПхm6 
ФПхm7 
МПхm8 



 193 

Механізм оцінки інноваційного потенціалу підприємства поданий на рис. 

1. У ньому має місце ситуація, коли різні показники мають різну розмірність і 

одиниці виміру, наприклад, гривні, відсотки, безрозмірні величини 

(коефіцієнти), бали. Відповідно запропонованому механізму, вирішення 

проблеми розмірності дозволяє розв’язати нормалізація критеріїв оцінки 

інноваційного потенціалу за допомогою теорії нейронних мереж. Вимога 

забезпечення точності одержуваних результатів, а також вплив невизначеності 

обумовив можливість і необхідність використання можливостей 

нейромережевого моделювання для оцінки інноваційного потенціалу 

підприємств. 

Чим більше значення інтегрального показника, тим вищий інноваційний 

потенціал (ІП) підприємства. Розраховані інтегральні показники інноваційного 

потенціалу підприємств дозволять не тільки визначити величину власного 

інноваційного потенціалу, а й позиціонувати себе за його значенням щодо 

інших підприємств або щодо попереднього року роботи. 

Розрахунок інтегрального значення кожної складової інноваційного 

потенціалу підприємства, визначення вагомості кожного показника при 

розрахунку складових потенціалу дозволяє визначити, яким чином кожний 

елемент інноваційного потенціалу впливає на загальну величину інноваційного 

потенціалу, які причини сприяли зміні величини інноваційного потенціалу 

підприємства в динаміці. Це дозволить керівництву підприємства визначати 

сильні й слабкі аспекти інноваційної діяльності та приймати відповідні 

управлінські рішення. 
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СУТЬ ФІНАНСОВОГО САМОРОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В 

ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

В економічній теорії існують різні точки зору на визначення понять  

«інвестиції» та «інновації». Враховуючи різноманітні підходи до їх трактовки  

під інвестиціями слід розуміти вкладення ресурсів, спрямоване на досягнення 

певного ефекту через певний проміжок часу і інновацій як окремого випадку 

інвестиції, під яким слід розуміти будь-яку форму, яка повинна бути 

спрямована не стільки на кількісний розвиток системи, скільки на зміну її 

якісних характеристик. Інновація – це окремий випадок інвестиції, може мати 

будь-яку форму, але повинна бути спрямована не стільки на кількісний розвиток 

системи, скільки, насамперед, на зміну її якісних характеристик. Як наслідок 

цього, інноваційно-інвестиційний процес представляє собою послідовність дій, 

пов’язаних із постановкою мети інвестування, спрямованої на зміну якісних 

характеристик системи, вибором об’єкту інноваційного інвестування, 

реалізацією та контролінгом інвестицій з метою отримання нового ефекту [3].  

Під фінансовим саморозвитком підприємства розуміють здатність 

підприємства так формувати й розміщувати свої фінансові ресурси, щоб 

забезпечити власну фінансову стійкість, зростання ринкової вартості та 

досягнення стратегічних цілей підприємства. При цьому складовими 
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фінансового саморозвитку є процеси, що стихійно розвиваються й 

управляються керівництвом підприємства опосередковано, а також процеси, 

безпосередньо керовані, на основі врахування змін у зовнішньому середовищі, 

відповідно до місії та бачення підприємства та супроводжуються змінами та 

інноваціями. Найважливішою класифікацією внутрішніх резервів є їх розподіл 

на резерви, пов’язані з кращим використанням наявних можливостей існуючих 

активів підприємства, та резерви, пов’язані із здійсненням інновацій. 

Джерелами фінансування інновацій можуть бути як внутрішні, так і залучені та 

запозичені (кредитні) ресурси.  Залучення останніх є необхідним елементом 

фінансування інновацій, проте вони не замінюють власні кошти, а лише 

переносять час платежів (із стягуванням відповідних відсотків). 

Інноваційно-інвестиційні рішення – це вибрані з декількох альтернатив 

рішення про доцільність та оптимальність здійснення вкладення ресурсів, 

спрямовані на досягнення певного інноваційного ефекту через певний 

проміжок часу в умовах обмежених ресурсів, з урахуванням особливостей 

внутрішнього середовища підприємства й на основі аналізу чинників його 

зовнішнього середовища. Комплексний підхід до прийняття інноваційно-

інвестиційних рішень включає такі етапи як попередній аналіз проблеми та 

визначення мети інвестування; постановка завдання, що включає генерування 

альтернативних варіантів рішень, аналіз доступності інформації, визначення 

типу задачі, вибір критеріїв, вибір математичних моделей і методів прийняття 

рішень; отримання початкових даних; розв’язання задачі; аналіз та 

інтерпретації отриманих результатів [2]. 

Сталий фінансовий саморозвиток передбачає наявність внутрішніх джерел 

розвитку, а не постійне зовнішнє стимулювання. Основним змістом фінансового 

саморозвитку є використання внутрішніх резервів, які, в свою чергу поділяються 

на резерви, що пов'язані з кращим використанням наявних можливостей існуючих 

матеріальних (основних та оборотних фондів), організаційних (інституційних) 

ресурсів та резерви, що пов'язані із здійсненням інновацій. Представлений поділ 

внутрішніх резервів є нетрадиційним для економічної теорії і підкреслює 
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авторське бачення сутності внутрішніх резервів. Без залучення зовнішніх джерел 

фінансування здійснення технічних, економічних та організаційних заходів 

набагато складніше, ніж із їх використанням. Але при цьому необхідно мати на 

увазі, що: по-перше, залучені, особливо запозичені інвестиційні ресурси не 

замінюють внутрішніх, а лише переносять частину платежів (стягуючи за це 

відсотки); по-друге, вони є більш ризикованим джерелом здійснення 

інвестиційно-інноваційних заходів. Це, крім усього іншого, вимагає особливо 

ретельних оцінок можливості своєчасного повернення запозичених коштів. 

Фінансовий саморозвиток підприємства може здійснюватись лише за 

допомогою високої інноваційно-інвестиційної активності, вміння ефективно 

акумулювати власні фінансові ресурси, що забезпечують приріст активів і 

підвищення фінансової сталості. Особливої уваги заслуговують основні напрями 

інноваційних інвестицій підприємств, серед яких інвестиції в нерухомість, 

технічні інвестиції, технологічні інвестиції, інформаційні інвестиції, управлінські 

інвестиції, маркетингові інноваційні інвестиції.  

Створення умов для розвитку ключових факторів успіху, а також 

забезпечуючих систем, необхідних для фінансового саморозвитку, можливо лише 

через реалізацію інноваційно-інвестиційних рішень. Вони реалізуються через 

розробку моделі оптимізації портфеля інноваційно-інвестиційних проектів (1) [1]:  

njx
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                                                                               (1)   

де jNPV  – чиста приведена вартість j-го проекту; 

ji  – інвестиційні витрати на j-ий проект; 

Fin  – обмеження можливості залучення ресурсів для фінансування 

проекту; 
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булева змінна 





ся.відхиляєть проект ий- ,0

 я;приймаєтьс проект ий-,1
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x j  

В рамках оцінки інноваційно-інвестиційних проектів з урахуванням 

особливостей j фінансової діяльності показник грошового потоку по проекту 

визначають за формулою (2):  
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де CFt – грошовий потік у році t; ICt       – інвестиційні витрати за проектом у 

році t; ΔSTt  – абсолютний приріст вартості запасів унаслідок реалізації проекту в 

році t; Δpit  – абсолютний приріст ціни i-го виду продукції внаслідок реалізації 

проекту в році t; ΔQit – абсолютний приріст обсягу продажів у натуральному 

вираженні i-го виду продукції внаслідок реалізації проекту в році t; ΔАРСit – 

абсолютний приріст закупівельної ціни i-го виду продукції внаслідок реалізації 

проекту в році t; k – кількість видів продукції, у якої в році t змінюється ціна, обсяг 

реалізації чи закупівельна ціна внаслідок реалізації проекту; ΔМСt –  абсолютний 

приріст витрат на маркетинг внаслідок реалізації проекту в році t; ΔВСt – 

абсолютний приріст витрат на здійснення процесу торгівлі внаслідок реалізації 

проекту в році t; ΔОСt – абсолютний приріст організаційних витрат внаслідок 

реалізації проекту в році t; ΔТСt – абсолютний приріст податкових платежів 

внаслідок реалізації проекту в році t. 

Таким чином, фінансовий саморозвиток забезпечує 

конкурентостроможніть підприємства, формує його  ключові фактори успіху в 

умовах інноваційно орієнтованої економіки. 
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ДИНАМІКА І СТРУКТУРА ЗАЛУЧЕНОГО КАПІТАЛУ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Залучений капітал для підприємства є важливим. Він забезпечує 

ефективність фінансової діяльності, покриває тимчасову додаткову потребу 

підприємства в коштах. Використання залученого капіталу дозволяє суттєво 

розширювати обсяги господарської діяльності підприємства, забезпечити більш 

ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних 

фінансових фондів, а в кінцевому рахунку – підвищити ринкову вартість 

підприємства. Залучений капітал, що використовується суб’єктом 

господарювання, характеризує в сукупності обсяг його фінансових зобов’язань. 

Ці фінансові зобов’язання в сучасній господарській практиці за строковістю 

погашення диференціюються наступним чином:  

1. Довгострокові фінансові зобов’язання. До них відносяться всі форми 

функціонуючого на підприємстві капіталу із строком його використання більш 

одного року.  



 199 

2. Короткострокові фінансові зобов’язання. До них відносяться всі форми 

залученого капіталу із строком його використання до одного року. Основними 

формами цих зобов’язань є короткострокові кредити банку, а також інші 

короткострокові фінансові зобов’язання [1].   

Для оцінки структури зобов’язань суттєве значення має їх поділ на 

незабезпечені та забезпечені. Важливість такого групування пов’язана з тим, 

що забезпечені зобов’язання на випадок ліквідації підприємства і оголошення 

конкурсного виробництва погашаються з конкурсної маси.  Чим більше 

покритих (забезпечених) боргів в протилежність незабезпеченим, тим краще 

кредиторам, вимоги яких забезпечені, але гірше кредиторам, які повинні 

задовольнитися майновою масою, що залишилася [3].  

Для здійснення аналізу динаміки структури залученого капіталу 

скористаємось даними підприємства ПАТ «СКФ Україна». З табл. 1, бачимо що 

підприємство у своїй діяльності використовує біля 20 % довгострокового 

залученого капіталу та десь 80 % короткосткового залученого капіталу.  

Таблиця 1 – Динаміка складу і структури залученого капіталу ПАТ «СКФ 

«Україна» 

На початок  
року 

На кінець  
року 

Показники Сума,  
г.о 

% до 
підсум
ку 

Сума, 
 г.о 

% до 
підсум
ку 

Абсолю
тне 
відхилен
ня, г.о. 

Темп 
росту, 
% 

Залучений капітал –  
Всього: 

4
159,0 100,0 6219,0 100,0 2060,0 149,5 

В тому числі: 
1.Довгострокові зобов’язання 

8
50,0 20,4 1120,0 18,0 270,0 131,8 

2. Поточні зобов’язання 3
309,0 

7
9,6 

5
099,0 

8
2,0 

1
790,0 154,1 

з них: 
2.1.Короткострокові кредити 
банку 

9
06,0 21,8 1744,0 28,0 838,0 192,5 

2.2.Поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язан-
нями 

1
42,0 3,4 113,0 1,8 -29,0 79,6 

2.3.Кредиторська заборговані-
сть 

2
175,0 52,3 3145,0 50,6 970,0 144,6 

2.4.Інші поточні зобов’язання 8
6,0 2,1 97,0 1,6 11,0 112,8 
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Наявність в складі джерел фінансування довгострокових залучених 

коштів (при певних умовах) розглядається як позитивне явище, оскільки 

дозволяє підприємству користуватися залученими коштами тривалий час. Але 

при вирішенні питання про доцільність залучення довгострокових зобов’язань 

до процесу фінансування виробничо-господарської діяльності суб’єкта 

господарювання рекомендують враховувати: загальне правило фінансової 

стійкості, здатність підприємства генерувати грошові кошти, необхідні для 

покриття існуючих зобов’язань, доходність діяльності тощо. Порівнюючи 

темпи росту довгострокових та короткострокових зобов’язань, можна 

припустити, що підприємство розширює масштаби своєї діяльності, причому 

більш активно здійснює вкладання коштів в поточні активи [2, с. 136]. 

В цілому за досліджуваний період загальна величина залученого капіталу 

збільшилася на 2060,0 г.о. або на 50 %.  Таке зростання відбулося на рахунок 

збільшення кредиторської заборгованості на 970 г.о., короткострокових 

кредитів банку на 838 г.о. та довгострокових зобов’язань на 270 г.о. при 

незначному зменшенні поточної заборгованості за довгостроковими 

зобов’язаннями на 29 г.о.  

У складі поточних зобов’язань найбільшу питому вагу має кредиторська 

заборгованість. За звітний період вона зменшилася на 1,7 % і склала 50,6 %. 

Разом з цим, на 6,2 % зросла частка короткострокових кредитів банку, яка на 

кінець періоду склала 28 %.  

За досліджуваний період скоротилася частка залучених коштів, якими 

підприємство користувалося практично безкоштовно, і відповідно зросла 

питома вага більш дорогих коштів – короткострокових кредитів банку. У 

зв’язку з цим в контексті даного структурного аналізу необхідно також оцінити 

доцільність заміни дешевих залучених коштів більш дорогими, оскільки 

невиправдане збереження такої тенденції може суттєво погіршити фінансовий 

стан підприємства і призвести його до банкрутства.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТАТНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ЯК 

ОСНОВНА УМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК 

 

Актуальність. В даний час аграрний сектор економіки України опинився 

перед системним викликом, який полягає у необхідності оновлення науково-

інформаційної, технічної, технологічної бази АПК на якісно новій основі, перед 

необхідністю переходу до якісно нового інноваційного типу розвитку. 

Необхідний перехід до прогресивних технологій і форм ведення аграрного 

виробництва, прискорене наближення до світових досягнень у цій галузі, 

перехід до механізмів державної підтримки, залучаючи всі потенційно здатні 

бізнеси АПК в процеси науково-технічного розвитку та досягнення ними 

конкурентоспроможного рівня.  

Основною метою виступає спрямування АПК України на інноваційний 

шлях розвитку і підвищення на цій основі темпів зростання виробництва, 

економічної ефективності та конкурентоспроможності українських 
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товаровиробників, що дозволяють забезпечити продовольчу безпеку України. 

Для досягнення поставленої мети необхідне створення умов інноваційного 

розвитку АПК: забезпечення достатнього фінансування, проведення земельної 

реформи, розвиток науки. 

Для  забезпечення  належного  доступу  сільськогосподарських  

товаровиробників  до  ринку  фінансових ресурсів передбачається створення 

Державного земельного фонду, функціонування  якого забезпечить 

впровадження іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки. 

Державний  земельний  іпотечно-інвестиційний  банк  (ДЗІІБ)  

здійснюватиме  кредитування  сільгоспвиробників      під   заставу   їхніх   

земельних     ділянок   за   умови    рефінансування  Національним  банком  

Державного  земельного  (іпотечного)  банку  під  облікову  ставку  НБУ  (7,5%) 

та ставки банку у розмірі 1,5%, кредитування аграріїв за середньо- та 

довгостроковими  кредитами  може  становити  не  більше  9%  річних,  навіть  

без  щорічного  виділення  коштів  державного бюджету для здешевлення 

залучених кредитів. [1] 

 Посилення   ролі   Аграрного   фонду   у   фінансовій   підтримці      

зерновиробництва   передбачає    його  фінансування з державного спеціального 

фонду, загального фонду та доходів від розміщення  облігацій внутрішньої 

державної позички. Прогноз фінансування Аграрного фонду надано в таблиці 1. 

       Таблиця 1 – Прогноз фінансування Аграрного фонду (млрд. грн.) 
№  п/п  Джерело Рік 

    2011 2012 2013 2014 2015 

1 Спец. фонд           2,2 3,0 4,0 5,0 6,0 

2 Облігації ВДП       5,0 9,0 10,0 10,0 10,0 

3 Загальн. фонд        0,8 1,0 1,0 1,5 2,0 

Разом   8,0 13,0 15,0 16,5 18,0 

В умовах ринкової економіки, як свідчить досвід розвинених країн 

Західної Європи, ефективність агропромислового виробництва і розвиток 

сільських територій значною мірою залежить від державного регулювання і 

підтримки. В аграрному секторі країн із розвиненою економікою функціонує 
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система сільськогосподарського кредитування. Система фінансування 

аграрного сектору в різних країнах має свою специфіку.  Наприклад,  у 

Великобританії немає спеціалізованої системи аграрних кредитів і фермерські 

господарства підтримуються за допомогою державних субсидій. Частка 

державних субсидій у вартості продукції сільського господарства становить 

більше чверті та є однією з найбільших у світі, галузь добре організовано. 

Малопродуктивні землі вилучають із сільськогосподарського 

землекористування та використовують під будівництво або лісонасадження,  

скорочують площі орних земель  (за постійного зростання врожайності),  багато 

земель відводять під численні парки,  садиби, живоплоти [2]. 

У Німеччині діє програма стимулювання інвестицій, що дає змогу знизити 

процентну ставку на 4 % для довгострокових кредитів. Відсоток за кредит в 

іпотечних банках становить 6-8,5 %. За оцінками економістів і даними 

статистики, в різних країнах у різні періоди підвищення продуктивності 

забезпечувало від 40 до 90 % економічного зростання. Так, наприклад, у 

Німеччині діє загальновідомий досвід післявоєнного розвитку, яка завдяки 

високим темпам продуктивності належить до економічних лідерів світу.  

Фермери Франції одержують субсидії на підвищення ефективності 

виробництва, поліпшення умов життя, під виведення орних земель із 

сільськогосподарського виробництва, на підтримку родючості земель, 

компенсаційні виплати за роботу в районах із несприятливими природними 

умовами. [3] 

Світовий досвід має стати допомогою та путівником у вирішенні наших 

проблем, пов'язаних із розвитком сільськогосподарських підприємств та 

конкурентоспроможністю на закордонних ринках. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЮ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах інтеграції України на теренах світового ринку все більш 

виникає необхідність визначення критерію ефективності управління грошовими 

потоками, так як саме грошові потоки забезпечують функціонування 

підприємства, фінансову стійкість та реалізацію усіх видів діяльності. 

На думку Поддєрьогіна А.М.[3] і Бланка І.А. [2] стратегічною метою 

управління грошовими потоками є забезпечення зростання ринкової вартості 

підприємства, що створює передумови для максимізації добробуту власників 

підприємства в поточному перспективному періоді. 

Критерій,  що характеризує ефективність управління грошовими 

потоками має відповідати наступним вимогам: 

- бути науково обґрунтованим та побудованим з урахуванням положень 

базових концепцій управління грошовими потоками; 
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- забезпечувати порівняння результатів управління грошовими потоками 

з витратами на його здійснення;[2] 

- розраховуватись на основі відкритої фінансової звітності підприємства. 

Слід погодитись з думкою Сосненко Л.С. [4], який запропонував у  якості 

комплексного показника грошових витрат підприємства слід використовувати 

сукупний негативний грошовий потік підприємства за період, адже він 

враховує витрати грошових коштів для забезпечення операційної, інвестиційної 

та фінансової діяльності підприємства. 

Науковець Перловська Н.В. у своїх дослідженнях визначила критерій 

ефективності управління грошовими потоками як співвідношення економічної 

доданої вартості підприємства за період до сукупного негативного грошового 

потоку: 

Ey_г.п.=  ,                                                  (1) 
де EVA- економічна додана вартість підприємства за період;  

НГП- сума негативного грошового потоку за період. 

Модифікуючи показник економічної доданої вартості у напрямку 

використання в його розрахунках показників грошового потоку підприємства, 

Перловська Н.В., отримала наступну формулу: 

     EVA’= 
 

,                                  (2) 

де, ЧГП - чистий грошовий потік,  

ГПвих% - грошовий потік вихідний на виплати відсотків,  

WACC- середньовиважена вартість фінансових ресурсів, 

- середньорічна вартість капіталу підприємства (власного та 

позикового). 

Отже, стосовно даного критерію, то він виступає як інструмент, що 

дозволяє виміряти не тільки ринкову вартість, а дійсну прибутковість 

підприємства  отриману в результаті основної діяльності. Спираючись на 

визначення, пропонуємо для розрахунку показника ефективності управління 
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грошовими потоками брати чистий грошовий і негативний грошовий потоки 

лише від операційної діяльності.  

По-перше, це дасть можливість більш чітко відобразити накопичення 

чистого грошового потоку саме від поточної діяльності підприємства  з 

урахуванням витрат на обслуговування капіталу. 

 По-друге, відображення  реального значення створеної вартості 

пропорційно до накопичення грошових потоків від основної діяльності. 

По-третє, надання кількісної характеристики якості управління 

грошовими потоками на підприємстві. 
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МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ 

ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах господарювання, коли спостерігається постійне 

підвищення конкурентного тиску та йде боротьба за кожного клієнта або 
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покупця, коли підприємства не можуть забезпечити для себе фінансово 

стабільне середовище, суб’єкти господарювання потребують нових підходів до 

оцінки ефективності свого функціонування та проведення стратегічного 

аналізу. 

Це все призвело до того, що останнім часом великої актуальності набула 

Збалансована система показників, яка дає змогу систематизувати величезний 

обсяг інформації необхідної для прийняття ефективних управлінських рішень 

та розбити її на окремі структурні елементи з метою виокремлення найбільш 

пріоритетних.  

Збалансована система показників, основоположниками якої є Р.С. Каплан 

та Д.П. Нортон, є предметом дослідження багатьох вчених, зокрема 

Іванова Г.О. [2], Колісник М.К., Рубаха Г.В. [4], Карцева В.В. [3], та ін. 

На думку автора, для реалізації стратегічних цілей підприємства, 

кожному суб’єкту господарювання необхідно розробити збалансовану систему 

показників, сформулювати цілі та задачі в розрізі кожного окремого аспекту 

діяльності та розробити ініціативи по їх вирішенню. 

Розробка збалансованої системи показників повинна починатися з 

визначення місії та стратегічної цілі діяльності підприємства, як основного 

векторного направлення розвитку суб’єкта господарювання. 

Місія – це система загальноорганізаційних цілей, яка розкриває головну 

мету діяльності підприємства. 

Стратегія – це комплексний план дій, який направлений на виконання 

пріоритетних задач, і забезпечує підприємству його сталий розвиток. 

Для обґрунтованого вибору показників при формуванні Збалансованої 

системи показників конкретного підприємства, на нашу думку, доцільно 

розробляти стратегічну карту його діяльності, яка являється візуалізованою 

формою основних локальних цілей підприємства та відображає найголовніші 

причинно-наслідкові зв’язки між такими цілями. 

Р. Каплан та Д. Нортон визначають стратегічну карту, як причинно-

наслідкові зв’язки між окремими елементами стратегії організації [1, с. 89]. 
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Іванова Г.О. дає більш ширше визначення: «Стратегічна карта – це форма 

категоризації інтегрованих факторів, які в сукупності визначають концепцію 

взаємозв’язку внутрішніх та зовнішніх напрямів розвитку» [2]. 

Таким чином, стратегічна карта – це систематизоване відображення 

основних найпріоритетніших функціональних цілей компанії, які формуються 

окремо для кожної складової системи збалансованих показників, мають між 

собою причинно-наслідкові зв’язки та реалізація яких забезпечить досягнення 

стратегічних цілей компанії. 

Стратегічна карта містить в собі не лише сформовані цілі в рамках кожної 

складової ЗСП, але й ключові фактори успіху, досягнення яких забезпечить 

досягнення вищевказаних цілей, та ключові показники ефективності, які 

розкривають зміст та є характеристиками факторів успіху, та паралельно 

виступають кінцевими показниками ЗСП. 

Для того, щоб досягти бажаних результатів, а саме реалізувати 

стратегічні цілі підприємства, необхідно продумано розробляти і ефективно 

впроваджувати систему збалансованих показників у діяльність підприємства. 

Не існує єдиної системи показників, які б могли задовольнити інформаційні 

потреби управлінського персоналу усіх підприємств і дати підказки для 

досягнення суб’єктами господарювання глобальних цілей, таких як 

прогресивна максимізація прибутку або швидке завоювання ринків збуту. 

Систему збалансованих показників необхідно розробляти продумано і 

керуватися певними правилами: 

1. Показники повинні обиратися таким чином, щоб між ними можна було 

провести причинно-наслідкові зв’язки.  

2. Показники повинні характеризувати не теперішні досягнення минулих 

подій, а відображати конкретну характеристику діяльності компанії, яка 

містить інформацію про певний аспект діяльності та для досягнення 

стратегічних цілей повинна мати в перспективі конкретний напрям позитивного 

розвитку. 
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3. Показники повинні бути ключовими, а не характеризувати 

повсякденну діяльність підприємства. 

4. Покращення показників завжди повинно прив’язуватися до 

фінансових результатів та бути економічно виправданим.  

Для того, щоб стратегічна карта стала ефективною основою для вибору 

основних характеристик Збалансованої системи показників, необхідно 

виокремити ключові фактори успіху, встановити між ними причинно-

наслідкові зв’язки та перевірити на відповідність головній стратегічній цілі 

підприємства. 

З метою подальшої візуалізації Збалансованої системи показників 

необхідно нанести на стратегічну карту визначені в рамках кожного ключового 

фактора успіху ключові показники ефективності. Це дасть змогу наглядно 

побачити взаємозв’язок ключових факторів успіху в розрізі кожного аспекту 

діяльності підприємства з визначеними ключовими показниками ефективності 

для кожного з них.  

Таким чином, процес розробки Збалансованої системи показників 

повинен складатися з наступних етапів: 

1. Визначення головної місії та стратегічної цілі діяльності підприємства. 

2. Вибір ключових факторів успіху в розрізі кожної складової 

Збалансованої системи показників. 

3.  Нанесення на стратегічну карту ЗСП ключових факторів успіху з 

визначеними взаємозв’язками між ними. 

4. Визначення найголовніших ключових показників ефективності для 

кожного ключового фактору успіху та нанесення їх на стратегічну карту. 

Загалом можна зробити висновок, що процес досягнення стратегічних 

цілей підприємством має постійний характер та потребує постійних ініціатив з 

боку суб’єкта господарювання. За допомогою розробленої Збалансованої 

системи показників суб’єкт господарювання має змогу всесторонньо оцінити 

результати своєї діяльності та вжити конкретних заходів для покращення 
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певних аспектів господарювання і, таким чином, наблизитися до реалізації своєї 

головної стратегічної цілі. 
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За сучасних умов економічних перетворень порядок обліку відображення 

фінансово-господарських фактів спільної діяльності без створення юридичної 

особи повинен повністю відповідати загальним принципам фінансового обліку, 
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що регламентовані відповідними стандартами обліку та вимогами 

законодавства щодо ведення податкових розрахунків. При цьому важливу роль 

відіграє документальне оформлення таких фактів, оскільки будь-яку фінансово-

господарську операцію відображають у обліку тільки на підставі належним 

чином оформлених первинних документів. Відповідно, оператор спільної 

діяльності зобов’язаний проконтролювати щоб усі факти фінансово-

господарської діяльності були документально оформленні. 

Поточні розрахунки між учасником та спільною діяльністю відображають 

на субрахунку 3772 «Розрахунки з іншими дебіторами по спільній діяльності» 

та 6852 «Розрахунки з іншими кредиторами по спільній діяльності» окремо від 

обліку розрахунків за внесками у спільну діяльність. 

Потрібно врахувати, що крім операцій з передачі активів у якості внеску 

до спільної діяльності, учасники, передачу активів (надання послуг, виконання 

робіт) до такої діяльності відображають у порядку, передбаченому для 

фінансового обліку розрахунків з іншими юридичними особами. При цьому 

вартість отриманих товарів та послуг включають до витрат, що враховують при 

обчислені об’єкта оподаткування. У свою чергу, вартість отриманих основних 

засобів для цілей амортизації збільшує балансову вартість відповідної групи. 

Для учасника спільної діяльності передача негрошових внесків, тобто 

основних засобів, матеріалів, ділової репутації тощо прирівнюється до поставки 

товарів та послуг і обкладається ПДВ за загальними правилами.  

Для спільної діяльності отримання товарів та послуг і основних засобів, 

які надходять від учасників, прирівнюються до їх придбання. Таким чином, при 

наявності податкових накладних і при виконанні вимог ПКУ платник податків 

(спільна діяльність) може відобразити податковий кредит з ПДВ. 

Зазначимо, що згідно ст. 198 «Податковий кредит» ПКУ право на 

віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення 

операцій з «… придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних 

активів, у тому числі … як внесок до статутного фонду та/або при передачі 
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таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік 

результатів спільної діяльності)» [1]. 

Щодо правового статусу майна, яке учасники вносять у спільну 

діяльність, то як правило, майно, що спершу належало учаснику на правах 

власності, зараз належить учасникам на правах спільної часткової власності. Це 

торкається і результатів спільної діяльності без створення юридичної особи.  

Факти господарської діяльності, що пов’язані із спільною діяльністю 

щодо внесків, придбання і продажу активів, учасники відображають, як 

правило, з урахуванням наступного: 

– якщо учасник вносить або продає активи спільній діяльності і 

відповідно передає значні ризики та вигоди, пов’язані з їх володінням, то у 

складі фінансових результатів звітного періоду відображається тільки та 

частина прибутку (збитку), яка припадає на частку інших учасників спільної 

діяльності; 

– сума прибутку (збитку) від внеску або продажу спільній діяльності 

активів, що припадає на частку учасника, включається до складу доходів 

(витрат) майбутніх періодів з визначенням їх прибутком (збитком) учасника 

лише після продажу спільною діяльністю цього активу іншим особам або в 

періодах амортизації одержаних чи придбаних необоротних активів. Цей актив 

уважається проданим у межах кількості й вартості подібних активів, 

реалізованих після його одержання. Учасник відображає всю суму отриманих 

збитків, якщо внесок або продаж свідчить про зменшення чистої вартості 

реалізації оборотних активів або зниження корисності необоротних активів; 

– якщо учасник придбав активи у спільної діяльності, то сума прибутку 

(збитку) від цієї операції, що припадає на частку учасника, відображається 

лише після перепродажу цих активів іншим особам або в період амортизації 

придбаних необоротних активів. Збитки, які виникли внаслідок зменшення 

чистої вартості реалізації оборотних активів або зниження корисності 

необоротних активів, відображаються повністю в період здійснення операцій; 
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– якщо учасником до спільної діяльності внесено право користування 

майном (основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами, 

нематеріальними активами, тощо), яке йому належить на праві власності, або 

господарського відання, то вартість нематеріального активу, який 

оприбутковано спільною діяльністю внаслідок такої операції, що припадає на 

частку учасника у фінансовій звітності такого учасника, не відображається [2]. 

Розрахунки з виплати (нарахування) частини прибутку від здійснення 

спільної діяльності учасник відображає на субрахунку 3731 «Розрахунки за 

нарахованими доходами по спільній діяльності», а спільна діяльність – на 

субрахунку 6721 «Розрахунки за виплатами по спільній діяльності». 

Витрати, що понесені учасником спільної діяльності для здійснення 

основної та спільної діяльності, розподіляються між спільною і основною 

діяльністю пропорційно обраній базі розподілу (заробітній платі, 

відпрацьованим годинам праці, виготовленій продукції, обсягу діяльності, 

прямим витратам, сумі доходів, отриманих від спільної діяльності тощо). 

При здійсненні спільної діяльності учасник бере на себе зобов’язання, до 

числа яких припадають – на оплату праці, сплату податків, зборів, обов’язкових 

платежів, які визнають витратами спільної діяльності та компенсують учаснику 

за рахунок спільної діяльності. 

Зокрема, витрати на оплату праці працівників учасника, які задіяні у 

спільній діяльності, і не є вкладом такого учасника до спільної діяльності, 

визнають витратами спільної діяльності і компенсують учаснику.  

У випадку, якщо учасник сплачує податки, збори, обов’язкові платежі 

(крім податків на прибуток та додану вартість), пов’язані з провадженням 

СДбЮ, то витрати на їх сплату учаснику компенсують. 

У випадку, якщо учасник сплачує податки, збори, обов’язкові платежі 

(крім податків на прибуток та додану вартість), пов’язані як з провадженням 

основної (власної) діяльності, так і спільної діяльності, то витрати на сплату 

таких податків, зборів, обов’язкових платежів в частині, що відносять до 

спільної діяльності, учаснику компенсують. При цьому компенсація, що 
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отримана (нарахована) в погашення зобов’язань, взятих учасником для 

здійснення спільної діяльності, не визнається доходами учасника. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що під час відображення 

фінансово-господарських фактів суб’єкти (учасники) спільних проектів повинні 

враховувати також характерні особливості своєї статутної (основної) та 

спільної діяльності.  
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АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА АУДИТУ 

 

Одним з важливих елементів діяльності аудитора під час аудиту 

ефективності є оцінка аудиторського ризику. Здійснення аудиту завжди 

супроводжується певним ризиком. Аудитор повинен чітко усвідомити в чому 

полягає аудиторський ризик, його суть, складові частини, механізм визначення 
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і його максимально допустимий рівень. У міжнародній практиці виділяють два 

види ризику: аудиторський ризик та ризик бізнесу (аудитора або аудиторської 

фірми) [1, с.241]. 

Аудиторський ризик – пов'язаний з недостовірністю вихідної інформації 

(первинних документів, даних бухгалтерського обліку та звітності), на підставі 

якої готується аудиторський висновок (звіт). 

Ризик бізнесу – це ймовірність того, що аудитор зазнає втрат та / або 

репутації в процесі ускладнень взаємовідносин між ним і клієнтом, навіть якщо 

аудиторський висновок буде позитивним. Цей вид ризику залежить від чесності 

клієнта, недоліків законодавства, некомпетентності персоналу та низки інших 

факторів. 

Аудиторський ризик є наслідком двох чинників: ризику того, що можуть 

мати місце суттєві помилки у фінансових звітах, а також ризику того, що ці 

істотні помилки не буде виявлено. Аудиторський ризик є функцію ризику 

суттєвого викривлення. 

З метою розробки аудиторських процедур для визначення наявності 

суттєвих викривлень для фінансових звітів в цілому, аудитор повинен 

ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення на рівні: 

– фінансових звітів; 

– тверджень для класів операцій, залишків на рахунках та розкриття 

інформації, які створять йому основу для розробки та використання подальших 

аудиторських процедур. 

Ризики суттєвого використання на рівні фінансових звітів – це ризики, що 

стосуються фінансових звітів вцілому та можуть потенційно вплинути на 

значну кількість тверджень. Ризики такого характеру часто пов’язані з 

середовищем контролю суб’єкта господарювання. 

Ризики суттєвого викривлення на рівні тверджень складаються з таких 

двох компонентів: 

– «властивий ризик» - це сприйнятливість твердження до викривлення, 

яке може бути суттєвим, окремо або в сукупності з іншими твердженнями, 
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якщо припустити відсутність відповідних заходів внутрішнього контролю. 

Ризик таких викривлень більший для деяких тверджень та пов’язаних з ними 

класів операцій, залишків на рахунках та розкриття інформації, ніж для інших; 

– «ризик контролю» це ризик, що не можна буде своєчасно запобігти 

викривленню, яке може відбуватися в твердженні та бути суттєвим окремо або 

в сукупності з іншими викривленнями, або  виявити та виправити його за 

допомогою системи внутрішнього контролю  суб’єкта господарювання. Цей 

ризик є функцією ефективності структури та функціонування системи 

внутрішнього контролю в досягненні цілей суб’єкта  господарювання щодо 

складання фінансових звітів суб’єкта господарювання. Ризик контролю існує 

завжди внаслідок обмежень системи внутрішнього контролю [2]. 

Властивий ризик та ризик контролю – це ризики суб’єкта 

господарювання, які  існують незалежно від аудиторської перевірки фінансових 

звітів. Від аудитора вимагається оцінити ризик суттєвого викривлення на рівні 

тверджень як основи для подальших аудиторських процедур, хоча така оцінка є 

більш професійним судженням, ніж  точною оцінкою ризику. Якщо оцінка 

аудитором ризику суттєвого  викривлення складається з очікування операційної 

ефективності процедур контролю, то в такому випадку аудитор виконує тести 

процедур контролю для підтвердження оцінки ризику. Міжнародні стандарти 

аудиту, як правило, не посилаються окремо на оцінку властивого ризику та 

ризику контролю, а переважно на комбіновану оцінку «ризику суттєвого 

викривлення», хоча вони описують комбіновану оцінку ризику суттєвого 

викривлення, аудитор може здійснювати окрему чи комбіновану оцінку 

властивого ризику та ризику контролю, залежно від аудиторських процедур та 

міркувань практичності. Оцінку ризику суттєвого викривлення може  

виражатися в кількісних одиницях (у відсотках), або некількісних одиницях. 

Одним з елементів аудиторського ризику є «ризик невиявлення» - це 

ризик того, що аудитор за допомогою аудиторських процедур не виявлять 

викривлення, яке існує в твердженні і може бути суттєвим окремо або у 

сукупності з іншими викривленнями. Ризик невиявлення не можна зменшити 
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до нуля, тому що аудитор, як правило, не перевіряє весь клас операцій, всі 

залишки на рахунках або розкриття всієї інформації, а також внаслідок інших 

чинників. Ці інші чинники охоплюють можливість того, що аудитор може 

обрати невідповідну аудиторську процедуру, неправильно застосувати 

відповідну аудиторську процедуру або неправильно тлумачити результати 

аудиторської перевірки. 

Ризик невиявлення  пов'язаний з характером, часом та обсягом 

аудиторських процедур, які аудитор визначає для зменшення аудиторського 

ризику до прийнятно низького рівня. При даному рівні аудиторського ризику 

прийнятний рівень ризику невиявлення обернено пропорційний оцінці ризику 

суттєвого викривлення на рівні тверджень.  Чим більший ризик суттєвого 

викривлення тим менший ризик  невиявлення  можна прийняти. І, навпаки, чим  

менший  ризик  суттєвого викривлення існує, тим більший ризик невиявлення 

можна прийняти. 

Зарубіжні вчені-економісти [1, c. 241; 3, c. 109 та ін.] пропонують 

визначати величину аудиторського ризику за такою формулою: 

АР = ВР × РК × РН, 

де  АР – аудиторський ризик; 

ВР – властивий ризик; 

РК – ризик контролю; 

РН – ризик невиявлення. 

Визначена, таким чином, на початковій стадії величина аудиторського 

ризику не є сталою. Його значення може змінюватися під час проведення 

аудиторської перевірки. У зв’язку з тим може змінюватися кількість 

аудиторських процедур, напрями аудиту, коригуватися загальна стратегія та 

план перевірки. Як свідчить зарубіжний досвід прийнятна величина 

аудиторського ризику  становить від 1 до 5%. Величину аудиторського ризику 

можна  виражати не тільки в процентах (відсотках), коефіцієнтах, абсолютному 

значенні, але  вона може бути визначена аудитором словами: «низький», 

«середній», «високий». 
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СТАНДАРТИ В АУДИТІ 

 

Стандарт в перекладі з англійської мови означає норму, зразок, еталон, 

модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних 

об’єктів. Стандарт аудиту являє собою нормативний документ, який включає 

комплекс документально оформлених аудиторських процедур щодо організації 

і методики здійснення аудиту (аудиторської перевірки). Стандартизація аудиту 

на міжнародному рівні здійснюється у вигляді Міжнародних стандартів аудиту 

(МСА). МСА утворюють цілісну постійно вдосконалювану систему аудиту, які 

містять основні принципи і процедури, а також відповідні рекомендації, подані 

у вигляді пояснювального та іншого матеріалу. МСА слід застосовувати під час 

аудиторської перевірки фінансової звітності, іншої інформації і при наданні 

супутніх послуг. Застосування на практиці МСА дають можливість аудитору 

визначити масштаби, строки, методику проведення аудиту, а також критерії 

оцінки його результатів. Стандарти аудиту необхідні тому, що вони дають 

можливість підтримувати аудиторську діяльність на відповідному рівні і 

вимагають від аудиторів підвищувати свої знання і кваліфікацію.          
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 Всі стандарти, що стосуються аудиторської діяльності можна поділити 

на: міжнародні стандарти; національні стандарти цієї чи іншої країни; 

внутрішньофірмові стандарти (стандарти аудиторських фірм). 

Всі міжнародні стандарти аудиту тісно зв’язані між собою і складають разом 

єдину систему. Застосування одного з них веде до використання інших 

стандартів аудиту. Міжнародні стандарти аудиту застосовуються  в любих 

випадках здійснення незалежного аудиту достовірності показників фінансової 

звітності. Однак МСА не мають переважної сили над національними, за 

виключенням аудиторських висновків по фондовим біржам, акції яких  

котируються на відповідних фондових ринках. В деяких найбільш розвинутих 

країнах, які мають свої національні стандарти аудиту (США, Великобританія, 

Канада та ін.) МСА приймаються лише до уваги. Інші країни, такі як Австралія, 

Бразилія, Індія, Голландія, Росія тощо, МСА використовують в якості основи 

для розробки національних стандартів аудиту. Такі країни, як Кіпр, Малайзія, 

Нігерія, Фіджі, Шрі-Ланка, Україна та ін. безпосередньо використовують МСА 

в якості національни 

     Застосовувати МСА в якості національних можуть тільки ці країни, які є 

членами Міжнародної федерації бухгалтерів. Деякі регіональні організації 

прийняли відповідні рішення щодо застосування і визнання Міжнародних 

стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Зокрема, Комісія 

Європейського Союзу (ЄС) прийняла рішення про те, що починаючи з 2005 

року країни-члени ЄС при проведенні обов’язкового аудиту повинні  

застосовувати Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики, 

розроблених РМСАНВ Міжнародної федерації бухгалтерів. 

У зв’язку з впровадженням аудиту в нашій країні важливого значення 

набули питання розробки національних стандартів (нормативів) аудиту. 

Формування національних стандартів (нормативів) – це процес досить 

складний і тривалий. В країнах з розвинутою ринковою економікою, де аудит 

існує більш як 150 років сьогодні не має кінцевого варіанту абсолютно 

бездоганних аудиторських стандартів, тим більше в нашій країні, де аудит 
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перебуває на стадії становлення. Безперечно для швидкого й ефективного 

розвитку аудиту в Україні необхідно максимально використати нагромаджений 

зарубіжний досвід. Вивчення зарубіжного досвіду, показало, що в більшості 

країн світу національні стандарти (нормативи) ґрунтуються на МСА. У зв’язку 

з тим, можливі два варіанти  формування національних стандартів (нормативів) 

аудиту: перший, шляхом використання МСА для розробки національних 

стандартів (нормативів)  аудиту з врахуванням особливостей економіки країни; 

другий, шляхом застосування МСА в якості національних. Для нашої країни 

був прийнятий перший варіант, тому що в склад МСА входять такі, які можуть 

бути схвалені  і прийняті з незначними змінами і такі, які не прийняті у зв’язку 

з відсутністю відповідних умов (перехідний період до ринкових відносин та 

національні облікові традиції). Багатоцільове призначення, новизна і складність 

вирішення поставлених завдань обумовили необхідність поетапної розробки та 

впровадження національних стандартів (нормативів) аудиту. 

На першому етапі була визначена концепція розробки національних 

стандартів (нормативів) аудиту (було  вивчено зарубіжний досвід з питань 

методології розробки національних стандартів (нормативів) аудиту та 

визначено їх склад). На другому етапі була здійснена розробка найбільш 

важливих Тимчасових нормативів аудиту. Затверджені нормативи (стандарти) 

аудиту, дали можливість  в деякій мірі уніфікувати діючу практику аудиту. 

Оскільки вони не в повній мірі  задовольняли вимоги  аудиторських фірм і 

аудиторів, Аудиторською палатою України було прийнято рішення про 

розробку національних стандартів (нормативів) аудиту і Кодексу професійної 

етики аудиторів України. При розробці національних стандартів (нормативів) 

аудиту виходили з таких вимог: відповідність діючому законодавству країни; 

чітке визначення переліку питань і понять, які підлягають регулюванню; єдина 

структура стандартів (нормативів) аудиту, тобто вони повинні включати такі 

частини, як: вступ, основний зміст і практичну спрямованість;  кожен стандарт 

(норматив) повинен бути коротким і лаконічним, але з достатньою повнотою 
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описувати вимоги  до регулювання об’єкту нормативу (стандарту); єдина 

стилістика викладення змісту нормативу (стандарту) та ін. 

В 1998 р. Аудиторською палатою України було прийнято рішення 

(протокол № 73 від 18.12.1998 р.) про затвердження Національних нормативів 

аудиту і Кодексу професійної етики аудиторів України, які  вступили в дію з 

1.01.1999 року. У тексті цих нормативів було використано термінологію 

стандартів аудиту Міжнародної федерації бухгалтерів. Крім цього у передмові 

до Національних нормативів аудиту та Кодексу професійної етики аудиторів 

України було посилання на те, що при тлумаченні окремих їх положень 

необхідно надавати переважне право законодавству та нормативно-правовим 

актам України. Право тлумачення окремих положень Національних нормативів 

аудиту та Кодексу професійної етики аудиторів України належало 

Аудиторській палаті України.  

Одночасно був оприлюднений Кодекс професійної етики аудиторів 

України, який включав в себе такі розділи, як: основні засади етики аудитора; 

об’єктивність; вирішення етичних конфліктів; професійна компетентність; 

конфіденційність; податкова практика; закордонна діяльність; самореклама; 

незалежність; оплата за угодою і комісійні; несумісна з практикою аудиторів 

діяльність; грошові суми клієнтів; відносини з іншими аудиторами; реклама і 

пропозиція послуг; керівництво з прийняття аудиторської клятви. Прийняття 

Національних нормативів аудиту та Кодексу професійної етики аудиторів 

України послужило основою для подальшого розвитку аудиту в нашій країні. 

  Однак в 2003 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 

січня № 25 „Про затвердження заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів 

розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах” були 

затверджені Заходи щодо реалізації пріоритетних  напрямів розвитку 

корпоративного управління в акціонерних товариствах. Згідно вищевказаним 

Розпорядженням  на Аудиторську палату України (АПУ) і Федерацію 

професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ) було покладено 

запровадження в 2004-2005 роках Міжнародних стандартів аудиту, 
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встановлених Міжнародною федерацією бухгалтерів (МФБ). У зв’язку з цим, 

АПУ рішенням від 18 квітня 2003 року № 122 затвердила стандарти аудиту та 

етики Міжнародної федерації бухгалтерів в якості Національних стандартів 

аудиту, які підлягають обов’язковому застосуванню  суб’єктами  аудиторської 

діяльності до фінансової звітності за 2003 рік, але допускається їх застосування 

до фінансової звітності попередніх періодів. МСА призначені для їх 

використання під час здійснення аудиту і надання супутніх послуг 

аудиторськими фірмами та аудиторами. Основною метою МСА є сприяння 

розвитку професії аудитора та уніфікація аудиту в міжнародному масштабі. 

 Згідно ст. 6 Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про 

аудиторську діяльність” при здійсненні аудиторської діяльності  аудитори та 

аудиторські фірми застосовують відповідні  стандарти аудиту. Стандарти 

аудиту приймаються на основі стандартів аудиту  та етики Міжнародної 

федерації бухгалтерів. Затвердження стандартів аудиту є виключним правом 

Аудиторської палати України. Стандарти аудиту є обов’язковими  для 

дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами та суб’єктами 

господарювання. 

Отже,  застосування стандартів аудиту в нашій країні сприятиме 

подальшому його розвитку і удосконаленню, а також дозволить підвищити 

якість та ефективність аудиту в цілому. 

 

Щитнік Ю.О. 

аспірант без відриву від виробництва 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит 

ДВНЗ «Київський національний університет ім. В. Гетьмана» м. Київ 

 

ПРАКТИКА ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – 

ПІДПРИЄМЦІВ НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ 

 

На сучасному етапі розвитку економіки України триває пошук нових 

шляхів удосконалення наповнення дохідної частини бюджетів з метою 
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забезпечення їх необхідними фінансовими ресурсами для виконання ними своїх 

функцій (видаткової частини бюджету). Податок на доходи фізичних осіб в 

Україні має надзвичайно важливе значення з точки зору використання його 

фіскальних і регулюючих можливостей. Цей податок належить до основних 

бюджетоутворюючих податків місцевих бюджетів та складає в них близько 

80%, займає близько 15 % в Зведеному бюджеті. Таким чином дана тема є 

достатньо актуальною. 

Найбільші здобутки у вітчизняній науці у сфері податків досягнуті в 

працях Федосова В.М, Довгалюка В.І., Луніної І.О., Соколовської А.М., 

Опаріна В.М., Лютого І.О.та ін. Серед науковців російської школи, що 

займаються даною проблематикою варто виділити Майбурова І.А., 

Романовську Ю.А., Косова М.Е., Крамаренка Л.А. та ін. Серед зарубіжних 

науковців слід відзначити праці Бланшара О., Стігліца Д., Шніцера М., 

Масгрейва Р. та ін. 

Статус фізичної особи – підприємця (далі ФОП) – це юридичний статус, 

який засвідчує право особи на заняття підприємницькою діяльністю, а саме: 

самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською 

діяльністю, що здійснюється суб'єктами господарювання з метою досягнення 

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [1]. 

Головні платежі, які ФОП на загальній системі оподаткування сплачує до 

бюджету – це податок на доходи фізичних осіб (далі ПДФО), єдиний 

соціальний внесок та, у більшості випадків, податок на додану вартість.  

На фізичну особу на загальній системі розповсюджуються всі норми 

Розділу V Податкового кодексу «Податок на додану вартість» так само, як і на 

юридичних осіб. Підприємець може зареєструвати добровільно або в 

обов'язковому порядку [2]. 

Згідно пункту 181.1 ПКУ, якщо обсяг постачання товарів/послуг за 

останні 12 календарних місяці перевищив 300 тис.грн. підприємець 

зобов'язаний реєструватися платником ПДВ. Для добровільної реєстрації 

платником податку на додану вартість підприємець має провадити 
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оподатковувані операції. Добровліьна реєстрація здійснюється шляхом подання 

заяви. 

Для підприємця базою оподаткування є чистий оподатковуваний дохід 

(тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом і документально 

підтвердженими витратами). До бази оподаткування застосовується ставки 

ПДФО у розмірі 15 % або 17 %. 

17 % застосвується до частини середньомісячного чистого доходу 

підприємця, який перевищує розмір 10 мінімальних заробітних плат, 

встановлених на 1 січня податкового року. 

Чистий дохід підприємця визначається на підставі даних з книги обліку 

доходів та витрат, яка затвержена Наказом ДПА №1025 від 24.12.2010. 

Підприємець протягом року сплачує авансові платежі з ПДФО по 25 % в 

термін до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада. Сума 

платежів повинна бути не менше суми податку на доходи фізичних осіб за 

попередній рік. Якщо підприємець тільки зареєструвався або перейшов на 

загальну систему з єдиного податку, то сплачувати авансові платежі він не 

повинен. 

Остаточна річна сума ПДФО визначається за результатами подання 

річної декларації про майновий стан та доходи. 

Згідно п.11 ст.8 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» ставка єдиного 

соціального внески (далі ЄСВ) складає 34,7 % бази нарахування. База 

нарахування визначається відповідно до п.2 ч.1 ст.7 Закону «про ЄСВ» [3]. 

ЄСВ для підприємця на загальній системі оподаткування розраховується 

приблизно за наступним алгоритмом: 

1. Якщо чистий дохід за місяць складає від 0 до мінімальної заробітної 

плати, то ЄСВ дорівнює мінімальному страховому платежу, тобто розмір 

мінімальної заробітної плати за цей місяць помножуємо на 34,7 %. 
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2. Якщо чистий дохід за місяць дорівнює від розміру мінімальної 

заробітної плати до розміру максимальної величини бази нарахування, то ЄСВ 

розраховується як 34,7% від чистого доходу. 

3. Якщо чистий дохід за місяць більше ніж максимальна величина бази 

нарахування, то ЄСВ складає 34,7% від розміру максимальної величину бази 

нарахування. 

4. Якщо чистий дохід за місяць складає 0 або підприємець має збитки, то 

ЄСВ 0. 

У провідних країнах світу при стягненні податків з доходів ФОП 

застосовують прогресивні шкали оподаткування і встановлюють високі рівні 

неоподатковуваних сум, чим забезпечується мінімальне податкове 

навантаження на населення з низькими доходами, та максимальне – з високими 

доходами [4, с. 159]. 
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ПРИРОДА ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 

Незважаючи на те, що поняття цінних паперів неодноразово було 

предметом наукових досліджень, воно залишається одним з найбільш 
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дискусійних як в наукових, так і практичних засадах функціонування 

фондового ринку України. Терміни, які сформувались не рідко суперечать одне 

одному, тому виникає необхідність в їхньому постійному уточненні, 

систематизації та упорядкуванні. 

Визначення  «цінні папери» актуальне на сьогоднішній час, хоча і не є 

абсолютно новим. Дане питання досліджували ряд науковців, зокрема, М. 

Лібанов, В.В. Михальський, В.І. Павлов, І.І. Пилипенко,  І.В. Кривов’язюк, 

Н.М. Ткаченко, Н.В. Чабанова і Ю.А. Василенко та ін. Усі вони надають різне 

визначення поняттю „цінні папери ”, що і обумовлює необхідність його чіткого 

формулювання.  

Якщо опиратись на Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

від 23.02.2006 року N 3480-IV, то під цінними паперами слід розуміти 

документи встановленої форми з відповідними реквізитами,  що  посвідчують  

грошові  або  інші  майнові  права, визначають  взаємовідносини особи,  яка їх 

розмістила (видала),  і власника,  та передбачають виконання зобов’язань згідно 

з  умовами їх розміщення,  а також можливість передачі прав, що випливають із 

цих документів, іншим особам [2]. Наведене визначення містить узагальнення 

більшості ознак цінних паперів, про те є обмеження суті поняття через 

віднесення до їх складу лише грошових документів. Тобто частина з яких 

підлягають такому визначенню, наприклад векселі, а інші такі як  акції – ні, що 

і є помилковим.  

На відміну від Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 

23.02.2006 року N 3480-IV у Цивільному кодексі України наведена більш 

детальніша характеристика поняття «цінних паперів», під якими розуміють 

документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують 

грошове або інше майнове право і визначають взаємовідносини між особою, 

яка їх випустила, і власником та передбачають виконання зобов’язань згідно з 

умовами їх випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цих 

документів, іншим особам [5]. Дана норма дозволяє виокремити декілька 

ознак, які характеризують поняття цінних паперів: це документи 
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встановленої форми з відповідними реквізитами; документ, який посвідчує 

грошові або інші майнові права; визначають взаємовідносини особи, яка їх 

розмістила (видала), і власника; передбачають виконання зобов’язань щодо 

умов їх розміщення; існує можливість передати права, що випливають з 

цінного паперу, іншій особі; не можливість відмови від виконання 

зобов’язання за цінним папером; випускаються як у документальній, так і 

без документальній формах. 

Проте законодавство США не фіксує чіткого змісту поняття цінних 

паперів. До них відносять акції, банкноти, казначейські білети, облігації, 

боргові зобов'язання, сертифікати трастів, інвестиційні контракти, депозитні 

сертифікати, опціони, будь-які свідоцтва інтересу чи участі, розписки, гарантії 

та ін. Чи відповідають певні права змісту поняття «цінні папери» визначається 

судом або Федеральною комісією з цінних паперів та бірж, що і являється 

суттєвою відміністтю. 

Серед науковців теж існують розбіжності у трактуванні цього терміну. 

Наприклад Є. Дємушкіна відмічає, що не тільки документ, який вміщує 

визначені майнові права та інший спосіб фіксації, може розглядатися як цінний 

папір [3, с. 20]. Тобто автор розширює досліджуване поняття.  В той час як Д. 

В. Мурзін, стверджує, що цінним папером є зобов’язальне договірне право, яке 

регулюється нормами речового права [3, с. 79]. Науковець опирається лише на 

правову сторону визначення терміну, що не зовсім відповідає дійсності, 

оскільки поняття «цінний папір» має і ряд інших ознак та особливостей.  

В.А. Бєлов, доводить, що під цінними паперами, як об’єктами цивільних 

правовідносин, необхідно розуміти лише документи, а не вміщені в них 

суб’єктивні цивільні права [3, с. 23]. Розкривається ним тільки речова сторона 

поняття, а не комплекс усіх ознак, а також не враховуються інтереси власника 

цінних паперів.  

В.А. Мельник розглядає цінні папери як права на ресурси, які відособлені 

від своєї основи і мають власну матеріальну форму (наприклад, у вигляді 

паперового сертифіката, запису по рахунках) [1, c. 66]. Дане трактування досить 
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стисло, проте розкриває особливість терміну «цінні папери» водночас не 

робиться аргументація щодо відносин між особою, яка його випустила і 

власником. 

Н.М.Ткаченко пропонує під цінним папером розуміти грошовий 

документ, який  засвідчує право володіння або відносини позики і визначає 

стосунки між особою, що випустила цей документ і його власником [4, с. 437]. 

Отже, опираючись на підходи різних вчених, які розкривають сутність 

поняття «цінні папери» можна стверджувати,  що існують сутєві розбіжності у 

трактувані та не має єдиної точки зору до розуміння даного поняття, що 

потребує в подальшому вивчення та розуміння суті категорії. Дослідження 

поняття «цінні папери» дозволить дослідити проблемні питання та особливості 

законодавства, які стосуються фондового ринку України. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА БІЗНЕСУ  

В сучасних економічних умовах франчайзинг є однією з найбільш 

прогресивних та ефективних моделей взаємодії між великим і малим бізнесом.  

Франчайзинг є формою організації і ведення підприємницької діяльності 

на основі об’єднання матеріальних і фінансових ресурсів різних економічних 

суб'єктів, дозволяє можливість «копіювання» успішного бізнесу фірми, що 

володіє багатим досвідом і хорошою репутацією.  

Відомо, що франчайзинг – це організація бізнесу, коли компанія 

(франчайзер) передає певній людині чи компанії (франчайзі) право на продаж 

продукту і послуг цієї компанії. Франчайзі зобов'язується продавати цей 

продукт чи послуги по заздалегідь визначених законах і правилах ведення 

бізнесу, що встановлює франчайзер . 

В Україні франчайзинг зародився у 1994 році. Сьогодні в Україні 

функціонують таки види франчайзингових підприємств : у сфері торгівлі – 

"Джинси Суперціна" (торгівля одягом), "Діавест. Комп'ютерний світ" (торгівля 

комп'ютерною та оргтехнікою), "Дім Кави" (торгівля кавою, кавовим 

обладнанням); у сфері громадського харчування  – "Піца Челентано", 

"Картопляна хата", "Нью-Йорк-Стріт-Піца", "Пиріжкова хата"; у сфері послуг – 

"Галопом по Європах" (туристичні агентства), "Лікуї Молі. Авторизований 

сервіс" (автосервіс), "Ун Моменто" (хімчистки) [1]. 

Як видно з таблиці 1 в Україні франчайзингові відносини підприємств 

найбільш швидкими темпами розвиваються у галузі торгівлі (роздрібна 

торгівля одягом, промисловими та продовольчими товарами), громадського 

харчування (фаст-фуд), надання послуг індивідуальним споживачам 
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(туристичні, спортивні послуги, автосервіс, навчання, послуги хімчисток, 

салонів краси тощо) та суб'єктам підприємництва (консалтинг), виробництва. 

Таблиця 1 – Франчайзингові мережі в Україні 2010 р.  

Сегмент  Кількість 
галузей 

Кількість 
брендів 

Кількість 
франчайзерів 

Кількість 
точок 

Кількість 
франчайзингови
х точок 

Торгівля 34 1021 179 29032 13303 
Споживчі 
послуги 

22 313 75 6880 2263 

Громадське 
харчування 

14 252 50 2929 1760 

Послуги для 
бізнесу 

7 84 21 253 2116 

Інформація 7 47 8 385 128 
Виробництво 6 34 12 558 389 
Вендінг 5 17 12 6200 1195 
Фінанси 4 14 11 638 93 
Всього 99 1782 359 48157 21247 

Джерело [1]. 

На початку XXI століття у Франції нараховувалось близько 30 тис. 

франчайзингових підприємств, Німеччині – 37 тис., Італії – 26 тис., Угорщині – 

5 тис. За даними Міжнародної асоціації франчайзингу, в США нараховується 

більше 350 тис. франчайзингових підприємств, які здійснюють свою діяльність 

у рамках близько 1500 франчайзингових мереж [2]. 

Як показали проведені дослідження перевагами розвитку франчайзингу є:  

 швидке розширення на новому ринку і зміцнення позицій на 

існуючому (за кошти франчайзі); 

 дохід від розвитку і роботи мережі при мінімумі витрат, економія 

коштів на просування; 

 великий інтерес і довіра до франчайзингу з боку потенційних 

покупців франшизи; 

 франчайзинг є високоприбутковим та рентабельним бізнесом на 

Україні; 

 франчайзинг є економічно вигідним для держави, цей бізнес 

створює нові робочі місця, що сприяє ефективному функціонування держави. 

Але існують чинники, що перешкоджають розвитку франчайзингу: 
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 необізнаність українських підприємців з основними принципами 

ведення бізнесу на умовах франчайзингу; 

 недосконалість нормативно-правової бази України; 

 відсутність детальної інформації про франчайзинг як інноваційного 

методу ведення бізнесу; 

 відсутність практики апробації бізнесу; 

 нестабільність та непередбачуваність розвитку української 

економіки; 

 відсутність у більшості підприємців (потенційних франчайзі) 

необхідного стартового капіталу для входження у франчайзингову систему та 

труднощі з отриманням кредитів. 

Дослідив проблеми розвитку франчайзингу можна зазначити що 

франчайзингові підприємства для вітчизняної економіки є одним з потенційних 

видів розвитку підприємництва. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ 

ГАЛУЗІ ВАГОНОБУДУВАННЯ 

 

На сьогоднішній день, в нашій державі відбувається зріст економіки, 

формуються цивілізовані взаємовідносини між товаровиробниками і 
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споживачами, зростає конкуренція на світових ринках, які потребують якісну та 

конкурентоспроможну продукцію та послуги. Споживачі бажають мати 

впевненість в якості, яку може забезпечити підприємство з результативною 

системою управління якістю [1, с.78]. Крюківський вагонобудівний завод 

випускає особливу продукцію, якість якої повинна бути беззаперечною. 

Дослідженням ефективності систем управління на підприємстві взагалі та 

системи управління якістю зокрема, їх вплив на конкурентоспроможність 

займалися багато вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема: Е. Демінг, Дж. 

Джурана, Ф. Кросбі, К. Ісікава, Г. Тагучі, Ю. Адлер, С. Варакута, А. 

Гребінчиков, С. Парк, Ю. Полозов, І. Сахарцева та інші. 

Українські виробники постійно працюють над поліпшенням якості і 

вдосконаленням конструкції пасажирських вагонів. Враховуються всі 

зауваження і побажання, як замовника, так і пасажирів. Така робота ведеться 

постійно, однак її ефективність максимально прослідковується, коли процес 

вдосконалення конструкції нерозривний з процесом постійно діючого 

виробництва. Крюківський вагонобудівний завод управлінню якості продукції 

приділяє значну увагу, однак сертифікації за міжнародними стандартами не 

пройдено. Основною причиною є відсутність в Україні полігонів, на яких 

можна проводити випробування нових видів вагонів. 

Пасажирське вагонобудування засвiдчило України європейський рiвень. 

За короткий час ПАТ "КВБЗ" розробив i серiйно виготовляє понад 17 моделей i 

модифiкацiй пасажирських вагонiв: вагони з мiсцями для сидiння першого i 

другого класiв, купейнi вагони та спальнi вагони. Потяги України 

укомплектованi пасажирськими вагонами, виготовленими на пiдприємствi, 

вiдкрили швидкiсне сполучення мiж Києвом, Харковом, Днiпропетровськом, 

Сiмферополем, Львовом, Донецьком та iншими мiстами України. З 2010 року 

на пiдприємствi ведуться роботи по створенню мiжрегiонального 

електропотягу зi швидкiстю руху 160 км/г. Особливої уваги заслуговує той 

факт, що практично за рахунок власних реiнвестицiй, отриманих вiд 

виробництва й реалiзацiї вантажних вагонiв, ПАТ "Крюкiвський 
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вагонобудiвний завод" зумiв не тiльки дати життя новiй галузi пасажирського 

вагонобудування, а й створити всi умови для її подальшого розвитку. 

16.12.2011р. були завершенi пробiговi випробування першого вiтчизняного 

швидкiсного мiжрегiонального потягу локомотивної тяги. На полiгонi 

Укрзалiзницi перевiряли функцiонування електротехнiчної i гальмiвної систем, 

мiцнiсть ходових частин вагону, рiвень шуму i вiбрацiї, систему управлiння 

поїздом з штабного вагону i локомотиву. Потяг успiшно пройшов усi 

запланованi випробування. I вже 27 грудня 2011 року мiжвiдомча комiсiя, яка 

працювала на ПАТ "КВБЗ" надала дозвiл на серiйне виробництво таких потягiв 

на заводi.  

З 2004 року ПАТ "КВБЗ" приступило до виготовлення вагонiв метро. 

Дослiдний потяг метро був побудований на ПАТ "КВБЗ" в 2005 роцi i пройшов 

великий цикл приймальних випробувань, удосконалень i доопрацювань 

конструкцiї, а також рiчнi експлуатацiйнi випробування в умовах реальної 

експлуатацiї з пасажирами на Сирецько - Печерської лiнiї Київського 

метрополiтену. В результатi цього у сiчнi 2009 року в адресу КП "Київський 

метрополiтен" заводом було реалiзовано перший вiтчизняний 5-вагонний потяг 

метро. Станом на 31.12.2011 р. у Київському метро вже працює 6 потягiв (30 

вагонiв метро) виробництва ПАТ "КВБЗ". 20 березня 2012 року ПАТ "КВБЗ" 

були завершенi роботи над створенням потягу метро з асинхронним тяговим 

приводом. Мiжвiдомча комiсiя надала право на серiйний випуск вагонiв метро - 

головного (модель 81-7036) i промiжного (модель 81-7037). 

За пiдсумками роботи галузi вагонобудування за 2011 рiк необхiдно 

вiдмiтити, що продукцiя вагонобудування мала бiльший попит, нiж в 2010 роцi, 

внаслiдок чого фактична мiсткiсть ринку вантажних вагонiв країн СНД склала 

близько 116 500 од. (темп по вiдношенню до 2010 року склав бiльше 128 %) 

транспорту соцiального призначення - близько 1400 од. (темп по вiдношенню 

до 2010 року склав 90,2%). Враховуючи наявнiсть ряду державних програм 

розвитку залiзничного транспорту країн СНД (РФ, Україна, Казахстан, 

Бiлорусь), i наявнi плани з оновлення рухомого складу, в 2011 роцi сталося 
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зростання закупiвель споживачами нової залiзничної технiки. Головною 

причиною цьому послужило - поступове вiдновлення економiк країн СНД, 

збiльшення об'ємiв вантажоперевезень i як наслiдок, зростання фiнансування 

закупiвель продукцiї вагонобудування у переважаючої бiльшостi потенцiйних 

покупцiв вагонної продукцiї СНД. Одним з основних чинникiв зростання 

показникiв об'ємiв реалiзацiї продукцiї ПАТ "КВБЗ" є полiпшення свiтової 

економiки i вiдповiдно зростання промислового виробництва i грузо- i 

пасажироперевезень. У 2011 роцi попит на ринку вантажного вагонобудування 

країн СНД перевершив пропозицiї, чому також сприяв дефiцит великого 

вагонного литва.  

Слід зазначити, що ступiнь конкуренцiї на ринку виробникiв вантажних 

вагонiв в країнах СНД характеризується як високий. На ринку виробникiв 

транспорту соцiального призначення СНД є присутнiми бiльше 10 пiдприємств 

вагонобудування (таблиця 1). Тому проведення сертифікації продукції за 

міжнародними стандартами дозволив би підвищити рівень 

конкурентоспроможності підприємства. 

Таблиця 1. – Підприємства вагонобудівної галузі країн СНД [2] 

Найменування підприємства Доля, % 

ВАТ "НПК "Уралвагонзавод", РФ 21,90 

ПАТ "АЗОВМАШ", Україна 14,92 

ПАТ "КВБЗ", Україна 9,15 

ВАТ "Алтайвагон", РФ 6,67 

ПАТ "Днiпровагонмаш", Україна 6,29 

ПАТ "Стахановський вагонобудiвний завод", Україна 6,13 

ВАТ "РКТМ", РФ 5,00 

ЗАТ "Промтрактор-Вагон", РФ 4,34 

ВАТ "Завод металоконструкцiй", м. Енгельс, РФ 4,26 

Iншi пiдприємства СНД 21,34 

ВСЬОГО 100,00 
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Однак, крім управління якості продукції є інші достатньо значні 

проблеми у розвитку ПАТ «КВБЗ». Головним з них є питання недостатньої 

кiлькостi замовлень на продукцiю транспорту соцiального призначення на 

внутрiшньому ринку, обумовлене дефiцитом коштiв на його закупiвлю у 

переважаючої бiльшостi потенцiйних покупцiв, недостатнi об'єми замовлень вiд 

Укрзалiзницi. А також вiдсутнiсть державної полiтики, щодо стимулювання 

розвитку пiдприємств, переоснащення виробництва, закупiвлi сучасного 

високопродуктивного, енергозберiгаючого та екологiчно безпечного 

обладнання, впровадження сучасних технологiй, створення нової 

високотехнiчної продукцiї. Немає також належного виконання затверджених 

галузевих програм розвитку залiзничної галузi України, у тому числi 

"Комплексної програми оновлення залiзничного рухомого складу України на 

2008-2020 рр."., програми "Український вагон", програм розвитку 

метрополiтенiв України. 
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СЕКЦІЯ 5. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У 
ФІНАНСАХ 
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к.е.н., доцент 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

РОЗРАХУНКОВИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ 

 

В умовах активізації процесів міжнародної економічної інтеграції сталий 

розвиток підприємств агропродовольчого ринку України може стати одним із 

головних чинників зміцнення її продовольчої безпеки. Відтак, перед більшістю 

з цих суб’єктів господарювання гостро постає проблема формування стійких 

конкурентних переваг [1, с. 15]. Безумовно, вирішення цієї проблеми навряд чи 

можливе без відповідної інформаційної підтримки процесів управління, яка 

базується на новітніх досягненнях у галузі інформаційних технологій. Відтак, 

вважаємо, що базисною основою таких технологій мають стати інформаційно-

розрахункові системи, які реалізують процеси накопичення інформації та 

забезпечення нею користувачів у достатньому обсязі. 

У ході проведення даного дослідження нами було встановлено, що 

традиційні підходи до побудови інформаційно-розрахункових систем на 

більшості сучасних підприємств агропродовольчого ринку виходять із того, що 

на початку проекту по їх створенню досить складно визначити, що саме має 

бути розміщене у сховищі даних і які аналітичні завдання будуть вирішуватися 

кінцевими користувачами. Чимало інформаційно-розрахункових систем в 

умовах сьогодення створюється на основі оперативних даних, одержаних у 

режимі реального часу з оперативних систем, які автоматизують головні види 
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Інформаційно-розрахункова система  

 

Вхідні дані, 
інформація, 

знання 

 

Інформаційний 
продукт 

Опрацювання за 
допомогою сучасних 

інформаційних 
технологій 

Персонал або 
інша 

інформаційно-
розрахункова 

система 

Зворотний зв’язок 

діяльності підприємства, а також інших доступних джерел даних, які можуть 

стати в нагоді під час прийняття стратегічних управлінських рішень.  

Серед основних завдань, які можуть бути вирішені за допомогою 

сучасних інформаційно-розрахункових систем, можна виділити: по-перше, 

складання консолідованої звітності і надання зведеної інформації про 

діяльність конкретного підприємства агропродовольчого ринку; по-друге, 

аналіз фінансової діяльності такого підприємства; по-третє, проведення 

комплексної оцінки діяльності даного суб’єкта господарювання, заснованої на 

постійному контролі найбільш суттєвих її аспектів. 

Процеси, які забезпечують роботу інформаційно-розрахункових систем 

на підприємстві, умовно можна зобразити у вигляді схеми, що поєднує між 

собою чотири блоки: перший – введення інформації із зовнішніх або 

внутрішніх джерел; другий – опрацювання вхідної інформації і зображення її у 

вигляді, зручному для сприйняття; третій – виведення інформації для 

споживачів або переміщення до іншої подібної системи; четвертий – зворотний 

зв’язок, тобто інформація, інтерпретована працівниками підприємства для 

корегування вхідної інформації (рис. 1). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Орієнтовна схема функціонування інформаційно-розрахункової 

системи на підприємстві [авторське бачення] 
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Як видно з рис. 1, основним засобом опрацювання даних, інформації та 

знань в інформаційно-розрахункових системах підприємств агропродовольчого 

ринку мають стати сучасні інформаційні технології, які охоплюють комплекс 

методів та процедур опрацювання і доведення до кінцевого користувача 

інформації з використанням технічних засобів. 

Розглядаючи характерні особливості будь-якої інформаційно-

розрахункової системи, науковці [2, с. 231; 3, с. 236] зазначають, що: по-перше, 

вона може бути складно структурованою системою, яка складається з великої 

кількості підсистем, що мають багатофункціональні, розгалужені взаємозв’язки 

один із одним і зовнішнім середовищем діяльності суб’єкта господарювання; 

по-друге, вона має бути ієрархічною системою, яка є невід’ємною складовою 

загальної системи управління підприємством; по-третє, така система повинна 

бути відкритою, оскільки постійно розвиваючись під впливом зовнішніх і 

внутрішніх чинників, вона буде активно удосконалюватися; по-четверте, така 

система має бути багатоцільовою (вона може використовуватися для 

досягнення різноманітних цілей). 

Як підсумок, вважаємо за доцільне зазначити, що ускладнення процесів 

управління підприємствами агропродовольчого ринку, зрештою, сприяє 

розвитку технологій автоматизованих інформаційних систем опрацювання 

управлінської інформації, які розвиваються синхронно з розвитком 

можливостей програмного забезпечення. Результатом впровадження таких 

систем у діяльність сучасних підприємств може бути не лише підвищення 

обґрунтованості управлінських рішень, але й розширення можливостей 

стратегічного управління на основі потужних засобів аналізу і звітності. 

Список використаних джерел 

1. Дрогомирецька М.І. Формування стратегії розвитку підприємств 

агропродовольчого ринку: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / 

М.І. Дрогомирецька. – Полтава, 2011. – 254 с. 

2. Новак В.О. Інформаційні системи в менеджменті: Підручник / 

В.О. Новак, Ю.Г. Симоненко, В.П. Бондар та інші. – К.: Каравела, 2008. – 616 с. 



 239 

3. Сорока П.М. Інформаційний менеджмент: Навч. посібник для 

дистанційного навчання / П.М. Сорока, Б.М. Сорока. – К.: Університет 

“Україна”, 2008. – 535 с. 

 

Збиранник О.М. 

асистент 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ 

МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ПРОДУКТІВ В ОСВІТІ 

 

В даний час бурхливого розвитку комп'ютерних технологій усе більш 

актуальною задачею є розробка і використання в навчальному процесі 

електронних навчальних систем, що розробляються з застосуванням 

гіпертекстових і мультимедійних технологій. Такі системи називаються 

інтерактивними навчальними Web-матеріалами та можуть використовуватися 

не тільки для денної, заочної та самостійної форм навчання, але і знайти 

широке застосування в дистанційній формі навчання. 

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій все більш 

актуальним стає використання мультимедійних та Інтернет-технологій, які усе 

більше проникають в різні сфери нашого життя. Більшість користувачів 

персональних комп'ютерів починають освоєння мультимедіа з ігри, але цією 

областю не вичерпуються багаточисленні можливості його використання. 

Серед основних областей застосування засобів мультимедіа виділяють: 

ділову сферу; сферу розваги й освіти. В даний час значна частина освітніх, 

розважальних, інформаційно-довідкових програм на споживчому ринку 

відноситься до категорії мультимедіа [3]. 

В дусі мультимедіа створюється і малотиражна продукція рекламно-

інформаційного характеру - каталоги, електронні посібники, довідники, 

презентації. Приклади використання мультимедіа можна найти в мультимедіа-



 240 

енциклопедіях "Eyewitness History of the World", "Cinemania" "Encarta", 

"Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия" і багатьох інших [1]. 

Енциклопедії, альманахи, збори довідників, діалогові ігри, освітні 

програми і кінофільми із супровідним сценарієм, біографіями акторів, 

примітками режисера й оглядами роблять мультимедіа однієї з найбільш 

цікавих і творчих областей комп'ютерного світу. 

Однак, використання мультимедіа, і персональних комп'ютерів узагалі, не 

обмежується сферою ділового застосування. Комп'ютер усе ширше вторгається 

й у сферу розваги і персональної освіти. Створюються мультимедіа-продукти, 

розраховані на саме широке коло споживачів. 

Споживчою сферою застосування мультимедіа є інтерактивні CD-ROM, 

інтерактивні ігри та онлайнові послуги. 

Розвиток глобальної комп'ютерної мережі показав перспективність і 

необхідність віддаленого навчання студентів за допомогою інтерактивних 

електронних посібників, встановлюваних на серверах, підключених до 

локальної комп'ютерної мережі чи мережі Інтернет. Більш ширше 

розповсюдження таких інформаційних технологій в освіті дозволяє не тільки 

підвищити інтенсивність і ефективність процесу навчання, але й істотно 

розширити аудиторію потенційних слухачів провідних навчальних закладів 

країни, перешкодити трудомісткість процесу розробки електронних посібників, 

призначених для роботи в Web-мережі [2]. 

До сучасних інформаційних технологій, які використовують в 

навчальному процесі, відносять електронні та гібридні бібліотеки, електронні 

посібники, довідково-пошукові системи Інтернет та ін. 

Створення навчальних Web-матеріалів пред'являє дуже високі вимоги до 

кваліфікації викладача-розроблювача в області практичного використання 

сучасних інформаційних технологій, тому що, крім знань за курсом, викладачу 

необхідно мати спеціальні навички в області застосування Інтернет-технологій. 

У противному випадку йому доведеться вдаватися до допомоги відповідного 

фахівця чи навіть спільній роботі колективу фахівців різного профілю.  
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Ці обставини істотно підвищують трудомісткість створення навчальних 

Web-посібників і, деякою мірою, стримують процес розвитку такої форми 

дистанційної освіти, як застосування навчальних Web-матеріалів. 

Інформатизація й інформаційні технології останнім часом посіли у житті 

людей дуже важливе місце і стають фундаментом нових якісних змін у світі. 

Відкриваючи нові можливості, інформатизація потребує до себе уважного і 

дбайливого ставлення. Слід зазначити, що досі в Україні не зроблено 

конкретних кроків щодо підтримки цієї важливої галузі техніки, що 

позначилося на темпах її розвитку. 
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗБЕРЕЖЕННІ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

Стан національної безпеки у фінансовій сфері набагато залежить від 

стану податкової системи країни. Податки є головним джерелом фінансових 

ресурсів, які централізуються державою для забезпечення суспільно необхідних 

та законодавчо встановлених потреб. Надання державою суспільних благ та 

послуг, які пов’язані із створення нових робочих місць та підтримкою загальної 
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зайнятості, соціальним забезпеченням, освітою та охороною здоров’я, 

охороною природного середовища та безпекою. Також кількість та якість 

суспільних благ та послуг практично цілком залежить від податкового 

потенціалу країни, ефективності та стійкості податкової системи. Роль 

оподаткування в сучасних економічних системам надзвичайно велика: податки 

є не тільки каналом дохідної частини бюджету, але й через усі ланки фінансової 

системи держави формують фінансові відносини з юридичними та фізичними 

особами. З податковою системою та податковою політикою пов’язані інтереси 

суспільства, держави, господарюючих суб’єктів та усіх верств населення. 

Проблеми фінансової безпеки держави давно привертають увагу багатьох 

вчених. У своїх роботах систематично розглядають різні аспекти забезпечення 

фінансової безпеки такі вчені, як Л. Абалкін, В. Геєць, М. Кизим, Т. Клебанова 

та інші, однак питання оцінки ролі інформаційних технологій у збереженні 

фінансової безпеки держави недостатньо вивчені та потребують подальших 

дослідження. Тому визначення ролі інформаційних технологій у збереженні 

фінансової безпеки в системі оподаткування України є особливо актуальним. 

Фінансової безпеки в системі оподаткування держави - це такий стан 

податкової системи, який характеризується стійкістю і стабільністю всіх її 

елементів, що передбачає спроможність захищати економічні інтереси держави 

і протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам, можливість реалізації і 

розвитку податкового потенціалу країни, ефективне використання 

конкурентних переваг податкової системи в умовах глобалізації. 

Неефективність державної податкової політики є дестабілізуючим 

чинником, що впливає на всю фінансову безпеку держави, а також створює 

умови для розвитку тіньових процесів в економіці. Тіньова економіка є 

внутрішньою загрозою податкової безпеки, оскільки є приховуваною від 

суспільства і держави неоподатковуваною діяльністю, що знаходиться поза 

державним контролем та обліком. Ухилення від оподаткування значно 

скорочує дохідну частину бюджету країни, не дозволяючи державі в повному 

обсязі фінансувати соціальні, інвестиційні, оборонні і правоохоронні програми, 
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що зрештою формує загрозу соціальній стабільності в суспільстві. Отже, 

податки в якості ресурсного фактора можуть бути для держави як засобом 

забезпечення безпеки, так і причиною посилення загроз і ризиків. 

Із-за значної кількості інформаційних потоків, величезних обсягів, вимог 

до оперативності отримання інформації, її якості і достовірності, виникла 

необхідність застосування для їх обробки інформаційних технологій. Сьогодні 

вже не викликає жодних сумнівів, що важливо забезпечити надійне 

функціонування всіх рівнів системи по збору податків та платежів у бюджет і 

позабюджетні фонди, проведення комплексного оперативного аналізу стану 

оподаткування, забезпечення органів управління достовірною інформацією. 

Ефективність функціонування АІС забезпечується інформаційними 

технологіями (АІТ), що характеризуються сукупністю методів і програмно-

технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок для забезпечення 

виконання робіт по всьому циклу від збору інформації до передачі результатів 

користувачеві на основі застосування розвиненого програмного забезпечення, 

засобів обчислювальної техніки і комунікацій. 

У ДПС України розроблено ряд інформаційно-аналітичних інструментів, 

які суттєво удосконалюють відносини між працівниками ДПС та платниками 

податків. Сучасні ІТ-розробки дозволили впровадити ризикорієнтовані підходи 

до адміністрування податків, зокрема у сфері відшкодування ПДВ та 

проведення перевірок. Запровадження сучасних систем аналітичної обробки 

інформації сприяє зосередженню ресурсів податкових органів (як людських, 

так і інформаційних) на виявленні та перевірці платників податків із високим 

ступенем ризику та полегшенню податкового навантаження на доброчесних 

платників. Унаслідок упровадження електронних засобів обміну інформацією 

зменшилася кількість особистих контактів платників податків з органами 

державної податкової служби. Якщо у 2010 році близько 40 % платників 

подавали податкову звітність в електронній формі, то сьогодні цей показник 

становить понад 90 %. 

Для забезпечення подальшого розвитку інформаційно-аналітичної 
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складової у діяльності ДПС необхідно: 

 створювати відповідні програмні продукти, які б дозволяли 

оперативно обробляти електронну звітність платників податків, робити вибірки 

з баз даних за певним переліком податкових ризиків, та гнучко адаптувалися до 

потреб та напрямів роботи структурних підрозділів органів ДПС; 

 проводити поглиблений аналіз податкової звітності платників 

податків; 

 розвивати обмін інформацією з іншими органами виконавчої влади. 

Реалізація зазначеного комплексу заходів дозволить зосередитися 

податковим органам виключно на тих платниках, що потребують уваги 

податкової служби, убезпечити бюджет від втрат коштів через мінімізацію 

платежів платниками податків та сприятиме створенню в Україні сучасної 

податкової системи, яка відповідала би викликам сьогодення та забезпечувала 

стабільну й ритмічну динаміку наповнення бюджету відповідно до тенденцій 

розвитку національної економіки. 

В рамках інформаційного співробітництва ДПА України працює на 

національному рівні з Держфінмоніторингом України, а на міжнародному рівні, 

у рамках міжурядових конвенцій, працює з відповідними відомствами 55 країн 

світу. Крім того ДПА України укладено робочі договори з компетентними 

органами Литви, Угорщини, Нідерландів, Естонії, Польщі, Словаччини, 

Азербайджану, Бельгії, у яких передбачено обмін податковою інформацією та з 

питань співробітництва в галузі боротьби з ухиленнями від оподаткування, з 

незаконними фінансовими операціями та іншими фінансовими злочинами, що 

дозволяє на відповідному рівні органам державної податкової служби 

забезпечити співробітництво у питаннях запобігання легалізації злочинних 

доходів. 

Безперервна циркуляція інформації між елементами системи ДПС 

України, між системою та навколишнім середовищем є неодмінним атрибутом 

управління. Завдяки інформаційним процесам система здатна здійснювати 

доцільну взаємодію з оточуючими умовами, координувати відносини власних 
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елементів, спрямовувати їх рух на досягнення поставленої мети. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БАНКІВСЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Посилення конкуренції у банківському бізнесі спонукає банки до пошуку 

нових каналів просування своїх послуг. Одним із таких напрямків є надання 

послуг з дистанційного банківського обслуговування. Аналіз досвіду 

зарубіжних банків свідчить про те, що передові інформаційні технології можуть 

охопити всі аспекти банківської справи: обмін валюти; відкриття депозитних 

рахунків; заказ електронної картки; перегляд стану рахунку; здійснення 

комунальних платежів; отримання консультації фахівців банку; здійснення 

грошових переказів; інформування клієнта щодо операцій з його коштами. 
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Питання щодо впровадження передових інформаційних технологій в 

практичній діяльності банківських установ вивчають як вітчизняні, так і 

зарубіжні науковці, зокрема: І. Брітченко [1], Н. Єрьоміна [2], C. Єгоричева [3], 

В. Задірака [4], В. Лейбов [5], Н. Меджибовська [6], М. Мрочко [7] та інших. 

Однак, попри проведену роботу, дана проблема залишається актуальною. 

Останнім часом як в Україні, так і в інших країнах Європи, банкам в 

“пошуках” шляхів збільшення прибутку доводиться все частіше звертати увагу 

на задоволення, так би мовити, щоденних потреб “дрібного” клієнта. Хоча 

роздрібні послуги обходяться банку дорого, сучасні інформаційні технології 

дозволяють обслуговування таких клієнтів зробити досить вигідним [8]. 

Як показують результати проведених досліджень, поряд з суттєвими 

перевагами систем електронного банкінгу існують і певні їх недоліки (табл.1). 

Використання Іnternet як інструменту в електронних комерційних справах 

змінює традиційно існуючу практику ведення безготівкових платежів і 

розрахунків [3]. Вже “побутовим” є поняття віртуального банку [1], коли 

клієнтам надається можливість сплачувати рахунки та перевіряти свій баланс 

через такий сервіс всесвітньої мережі Іnternet, як WWW. 

Слід також зазначити, що існує ряд факторів, які обмежують широке 

використання Іnternet в якості середовища розповсюдження фінансової 

інформації. Зокрема, згідно з дослідженням компанії Gartner Group кількість 

фінансових махінацій у “всесвітній павутині” на порядок більша, ніж у 

звичайних банківських установах США. На сьогодні гостро стоїть проблема 

боротьби з проведенням безподаткових фінансових операцій, “відмиванням 

брудних” коштів через електронні банківські системи [2, 4]. Механізми, які 

використовуються для фінансових афер великими міжнародними компаніями, 

сьогодні стають доступними пересічному платнику податків [8]. 

Ідентифікувати та контролювати трансакції в Іnternet з огляду на їх анонімність, 

швидкість та величезні обсяги дуже складно. Тому безпека та захищеність 

автоматизованої банківської системи – це одна із життєво необхідних вимог. 
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Таблиця 1 – Характеристика основних видів банкінгу 

Види 
банкінгу Характеристика Переваги 

використання 
Недоліки 

використання 

Phone-
banking 

забезпечує доступ клієнтів 
до інформації про 
банківські рахунки і карти 
із телефону; відноситься до 
класу систем інтерактивної 
голосової відповіді 

- мобільність; 
- швидкість; 
- малі витрати 

- досить 
обмежені 
можливості; 

- відсутність 
документообороту 

Video-
banking 

завдяки спеціальним 
пристроям з вбудованими 
телемоніторами надає 
можливість віртуального 
спілкування клієнта банку 
з його службовцями 
(одержувати дистанційні 
консультації і здійснювати 
банківські операції за 
допомогою працівників 
банку) 

-можливість 
“живого” 
спілкування 

- високі витрати 
на виготовлення 
та впровадження; 
-невисока 
конфіденційність 

PC-
banking 

робота з документами, 
довідниками, імпорт 
документів з 
бухгалтерських програм 
без підключення до Internet 

- високий рівень 
захисту; 
-можливість 
документообороту 

-низька 
мобільність; 
- висока вартість; 
-необхідність 
встановлення 
відповідного 
програмного 
забезпечення 

Internet-
banking 

забезпечує доступ клієнтів 
до інформації про 
банківські рахунки і карти; 
надає можливість 
віртуального спілкування 
клієнта банку з його 
працівниками; дозволяє 
працювати з документами 

-висока 
мобільність; 
- невеликі затрати; 
- зручність; 
-можливість 
документообороту; 
-широкі 
інформаційні 
можливості 

-недостатня 
захищеність від 
несанкціонованого 
втручання; 
-необхідність мати 
ПК з відповідним 
програмним 
забезпеченням, 
який підключено 
до Internet 

 

Таким чином, питання щодо впровадження сучасних банківських 

інформаційних технологій в Україні є актуальними та потребують подальшого 



 248 

розгляду. Причому, досить гостро стоїть проблема захисту інформації та 

правового забезпечення функціонування інформаційних систем. 

Варто також зазначити, що розвиток банківського бізнесу в нашій країні 

йде, як правило, шляхом опанування та прямого запозичення досвіду західних 

колег, що не завжди відповідає потребам внутрішнього саморозвитку [8]. 
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ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЯК ПРИНЦИПОВО НОВИЙ МЕТОД 

ПЕРЕВІРКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ 

 

На сучасному етапі розвитку економіки України податкова політика 

виступає одним з найефективніших інструментів втручання у  соціально-

економічні процеси та досягнення стратегічних цілей. Оподаткування 

стимулює надходження фінансових ресурсів до бюджетів усіх рівнів. Саме 

тому актуальним залишається питання удосконалення взаємовідносин між 

платниками податків та податковим відомством. 

Варто зазначити, що розпочатий процес модернізації Державної 

податкової служби України (ДПС) сприяє покращенню розуміння необхідності 

податку у якості обов’язкового платежу державі, а удосконалення процедур 

адміністрування податків полегшує співпрацю платників податків та 

податківців. Зокрема, нещодавно було внесено зміни до форм податкової 

декларації з податку на додану вартість, форми авансової звітності, 

затверджено новий вид перевірок, що проводитиме податкова служба, – 

електронна перевірка. Аналогів даний вид перевірки досі не мав. Поняття 

«електронна перевірка» означає документальну невиїзну позапланову 

перевірку, що проводиться на підставі заяви, яку платник податків подає, за 

місцем перебування на податковому обліку, тобто до органу ДПС [1].  

Перевагою таких перевірок може слугувати очікувана позитивна 

динаміка темпів зростання податкової віддачі через те, що до плану графіку 

перевірок платники податків будуть включатися не частіше разу на три, два чи 

один календарний рік залежно від ступеня ризику (визначеним відповідно до  

п. 77.2 Податкового Кодексу України [2]. Дана форма проведення перевірок є 
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безконтактною, оскільки базується на основі даних електронних декларацій, що 

призведе до зменшення кількості зустрічних перевірок. Окрім того, 

передбачено, що перехід до електронних перевірок не буде раптовим та 

недопрацьованим. Для тих платників податків, які використовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності, перевірки розпочнуться з 1 січня 

2014 року; суб'єктів господарювання мікро -, малого та середнього бізнесу – з 1 

січня 2015 року; інших платників податків – з 1 січня 2016 року. Завдяки 

запровадженню електронних перевірок, податкова служба, крім функцій 

фіскального відомства, надаватиме практичну допомогу в питаннях 

оподаткування.  

Проте платник податку має бути впевненим у відповідності свого 

податкового обліку до вимог чинного законодавства. У тому разі, коли платник 

податків не погоджується з висновками перевірки, або наданими фактичними 

даними, зазначеними в довідці після підписання такої довідки має нагоду 

подати свої заперечення як частину довідки, надавши її підписаний примірник. 

Якщо підприємець проігнорує подання уточнюючих декларацій та розрахунків 

чи не буде здійснено вже документальної виїзної позапланової перевірки у разі 

встановлення порушень податкового законодавства, з’явиться додаткова 

підстава для здійснення позапланової перевірки.  

Проблематичним залишається питання готовності платників податків до 

можливих конфліктів та суперечок з податковим відомством, тобто оскарження 

відповідних рішень податкової служби в адміністративному чи судовому 

порядку. Відтепер потрібно буде спочатку оскаржити висновки довідки про 

результати проведення електронної перевірки, а потім – положення акту виїзної 

документальної позапланової перевірки. У цей же час штрафи, за винятком 

складання адміністративного протоколу, після проведення електронної 

перевірки застосовуватися не будуть, оскільки платнику податків надається 

змога уточнити свої податкові зобов’язання. Наступним недоліком 

нововведення слугує необхідність існування первинної документації в 

електронному вигляді зі збереженням на машинних носіях інформації, 
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дотримуючись умов щодо реєстрації електронного підпису, що є технічно 

можливим не для всіх підприємців. Більш того, податковий орган має 

забезпечити впевненість платника податків у збереженні конфіденційності 

щодо наданої в інформації в електронному вигляді [3]. 

Підводячи підсумок, маємо наголосити, що запровадження електронних 

перевірок сприятиме розвитку електронного документообігу та автоматизації 

всіх процесів адміністрування податків у майбутньому. Це, у свою чергу, 

допоможе платникам податків, особливо тим, які працюють на спрощеній 

системі оподаткування, у веденні податкового обліку, зокрема декларуванні 

податків і зборів. Проте, для вдосконалення систем місцевого оподаткування та 

поліпшення умов співпраці податківців та підприємців, має бути подолано 

вищезгадані недоліки нововведення. 
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ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ ЗВІТНОСТІ 

Сьогодні складно уявити життя без сучасних інформаційних технологій. 

Комп’ютер, інтернет, мобільний зв’язок є неодмінними атрибутами суспільства 

і завдяки їм можна вирішувати різноманітні питання в режимі реального часу, 

не звертаючи уваги на відстань. Завдяки їм комфортними стають не лише 

звичайні речі, а й наш побут, покращуються умови роботи. Йдеться мова про 

можливість подання податкових звітів до органів податкової служби України в 

електронному вигляді. 

Концепцією реформування податкової системи України одним із 

головних напрямів поліпшення адміністрування податків було визначено 

запровадження податкової звітності в електронному вигляді. Запровадження 

податкової звітності вважається важливим кроком, який ще більше сприяє 

налагодженню прозорих партнерських стосунків між податківцями та 

платниками податків [2]. 

Для платників податків впровадження системи електронної податкової 

звітності також є ефективним моментом удосконалення співпраці з 

контролюючим органом.  

Навіть елементарна перевірка арифметичних помилок в заповненні 

декларації проводиться в автоматичному режимі, крім того, програма не 

прийме до обробки не повністю заповнені звітні документи, що є одним із 

елементів самоперевірки платника податків 

Подання податкової звітності в електронному вигляді має багато 

переваг як для платників податків, так і для податкової служби, зокрема 

платники податків отримують: 
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 економію робочого часу, а також власних коштів на придбання 

бланків звітних документів (немає необхідності відвідувати податкову 

інспекцію, купувати бланки звітності);  

 звітність, надіслана до податкового органу електронною поштою 

через мережу Інтернет із застосуванням посилених сертифікатів ключів 

електронного цифрового підпису, не потребує дублювання на паперових 

носіях, а також їх зберігання; 

 уникнення витрачання часу у чергах до податкового інспектора або 

«вікна» прийому звітності при поданні звітності, оскільки достатньо її лише 

сформувати в електронному вигляді за допомогою спеціальних програм та 

передати через мережу Інтернет до податкового органу; 

 гарантію автоматичної перевірки підготовлених документів на 

наявність арифметичних помилок та описок; 

 суттєве скорочення термінів проведення перевірки щодо 

правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ та забезпечення 

своєчасного їх відшкодування платнику податку; 

 оперативне оновлення форматів подання документів в 

електронному вигляді по телекомунікаційним каналам зв'язку (у разі зміни 

форм податкових декларацій, інших документів, які є підставою для 

нарахування і сплати податків, або при введенні нових форм декларацій 

платник податків автоматично отримує можливість оновлення версій 

форматів); 

 інформацію щодо стану розрахунків стосовно сплати податків та 

заборгованості перед бюджетом (податковий орган щомісячно висилає 

повідомлення про наявну заборгованість перед бюджетом); підтвердження 

доставки звітності (податковий орган висилає квитанцію про отримання 

податкової декларації каналами телекомунікаційного зв'язку); 

 конфіденційність інформації; 

 оперативність обробки отриманої інформації у податковому органі. 
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Проте,  як зазначають науковці,  поряд із перевагами введення 

електронної системи звітності існують і недоліки, що негативно впливають на її 

ефективність [1].  

Проаналізувавши основні перепони до ефективного та широкого 

запровадження системи електронної звітності можна назвати наступні чинники:  

  недостатньо сформована правова база щодо регулювання відносин 

в системі електронного документообігу пов'язаного із подачею та прийняттям 

електронної податкової звітності;  

 досить низька інформаційна обізнаність платників податків щодо 

ефективності електронної подачі податкової звітності;  

 висока вартість обслуговування електронного цифрового підпису 

платника податків;  

 досить низька інформаційна культура платників податків (невміння 

працювати з спеціальними інформаційними базами даних,  програмним 

забезпеченням для формування електронної податкової звітності);  

  недостатня довіра до новітніх інформаційних технологій в частині 

своєчасності подачі електронної податкової звітності,  побоювання щодо 

зовнішнього втручання в електронні файли,  несвоєчасності доставки їх до 

податкових органів, доставки із викривленням даних, неприйняття податковим 

органом електронних файлів тощо. 

Проаналізувавши переваги і недоліки можна стверджувати,  що не всі 

правовідносини між платником податків та податковим органом можуть бути 

здійсненні в електронному вигляді,  ми говоримо про необхідність зменшення 

паперового документообігу та в перспективі максимального переходу на 

електронний документообіг,  на автоматизацію процесів оподаткування, 

мінімізацію персональних зустрічей платників з податковими органами,  що 

повинно бути відображено у відповідних нормативно-правових актах. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЗНАЧЕННЯ ТА ЕТАПИ 

РОЗВИТКУ 

 

Сучасний стан розвитку суспільства характеризується інтенсивним 

формування інформаційного сектора економіки, широким використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, перетворенням інформації на 

найважливіший економічний ресурс і предмет загальнодоступного споживання 

населення. Основним типом діяльності стає обробка інформації та генерування 

нового знання, що має глобальний характер і забезпечує підвищення 

ефективності, зростання конкурентоспроможності та інноваційний розвиток 

суб’єктів господарювання. Вплив інформаційних технологій на розвиток 

суспільства відображений у концепціях «економіки, заснованої на знаннях», 

«суспільства знань», «економіки знань», «інтелектуальної економіки», 

«інформаційної економіки» тощо. 
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Водночас, з різкою інтенсифікацією розвитку національних економік, 

обумовленою темпами трансформації інформаційних технологій, виникає низка 

переваг і проблем, які можна розділити на три групи [1, с. 233]: 1) ефекти 

першого порядку (пов’язані з наявністю інформаційних технологій: розробкою, 

виробництвом, експлуатацією й утилізацією); 2) ефекти другого порядку 

(пов’язані з використанням і застосуванням інформаційних технологій);           

3) ефекти третього порядку (пов’язані з довготерміновим використанням 

інформаційних технологій великою кількістю людей). 

Етапами розвитку інформаційних технологій є: 1) етап мейнфрейма 

(1950-1970 рр.: автоматизація розв’язання окремих завдань, що привела до 

скорочення витрат і часу на підготовку паперових документів); 2) етап 

персональних комп’ютерів (PC) та локальних мереж (LAN) (1970-1990 рр.: 

використання інформаційних технологій як засобу управлінського контролю, 

що підтримує, прискорює процес прийняття рішень, оптимізує саму суть цих 

рішень); 3) етап обробки даних в Інтернет (з 1990 р.: інформаційні технології 

допомагають суб’єктам господарювання досягати успіху, створювати нові 

товари й послуги, знаходити нові ринки збуту, забезпечувати нових партнерів 

тощо. Поступово вони стають основним інструментом глобалізації 

суспільства). 

Отже, інформаційні технології стали важливим «компонентом соціальної 

реальності й можуть розглядатися як фактор, що впливає на всі сфери 

життєдіяльності суспільства» [2, с. 98]. З метою оцінки впливу інформаційних 

технологій на розвиток країн використовується індекс мережевої готовності 

(The Networked Readiness Index), наведений у Звіті Міжнародного економічного 

форуму з питань глобального інформаційного суспільства [3]. Індекс містить у 

собі три компоненти, які в свою чергу складаються з декількох показників: 

середовище (Environment), рівень готовності (Readiness) та рівень використання 

(Usage). Варто наголосити, що з розвитком інформаційних технологій зростає 

прозорість економіки, швидкість і обсяг передачі інформації, що є потужним 

інтегруючим світовим фактором. 
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В умовах поширення інформаційних технологій в різних сферах людської 

діяльності все більш істотне місце починають займати питання забезпечення 

інформаційної безпеки. Тому метою державної політики в сфері національних 

інформаційних ресурсів, на думку науковців [4, с. 222], має бути формування 

умов виробництва, збереження, поширення і комплексного використання всіх 

видів інформаційних ресурсів, їхнього надійного захисту та водночас вільного 

доступу до них з боку громадян і організацій будь-якої форми власності.  

Виділяють три рівні забезпечення інформаційної безпеки [5]: рівень 

особи (формування раціонального, критичного мислення на основі принципів 

свободи вибору); суспільний (формування якісного інформаційно-аналітичного 

простору, плюралізм, багатоканальність отримання інформації, незалежні 

потужні ЗМІ); державний (інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності 

державних органів, система захисту інформації з обмеженим доступом, 

протидія правопорушенням в інформаційній сфері, комп’ютерним злочинам).  

Проблема інформаційної безпеки держави знайшла своє відображення в 

законах України  «Про основи національної безпеки України», «Про концепцію 

національної програми інформатизації», «Про національну програму 

інформатизації», а також у Стратегії національної безпеки України. Основними 

загрозами інформаційної безпеки є загрози несанкціонованого розповсюдження 

й модифікації, маніпулювання інформацією. Тому для мінімізації даних загроз 

варто посилити правове й економічне регулювання та контроль; модернізувати 

інформаційну інфраструктуру; вдосконалювати програмно-математичне 

забезпечення інформаційних систем; впливати на суспільну свідомість тощо. 

Подальших досліджень потребують питання, пов’язані з аналізом  

інформаційної культури сучасного суспільства; шляхами оптимізації 

впровадження інформаційних технологій; зв’язком інформаційних технологій з 

конкурентними перевагами країн в умовах глобального середовища. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ УМОВАХ 

 

Структурна перебудова промисловості, відкриття внутрішнього 

вітчизняного ринку для зарубіжних товаровиробників впливають на структуру 

власного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм. Важливе 

місце у стратегії підприємства займають формування, використання і 

управління власним капіталом.  Метою формування капіталу підприємства є 

придбання необхідних активів та оптимізація структури капіталу з позицій 

забезпечення умов ефективного його використання. 

Проблеми обліку й аналізу формування та змін власного капіталу 

досліджуються в працях провідних вчених-економістів. Серед вітчизняних 

науковців слід назвати: І.А. Бланка, Ф.Ф. Бутинеця, Т.В. Давидюка,                  

Н.М. Малюгу,  Л.В. Чижевську,  В.Б. Івашкевича,  В.Ю. Касьянову,                     

С.Н. Колесникова, А.Д. Шеремета та ін. 

В сучасних кризових умовах господарювання, коли господарська 

діяльність підприємства і його розвиток здійснюються на принципах 

самофінансування, а через нестачу власних фінансових ресурсів – за рахунок 

позичкових коштів, важливо дати обліково-аналітичну оцінку фінансової 
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незалежності підприємства від зовнішніх джерел. Тому потребує 

удосконалення методологія і організація обліку власного капіталу особливо на 

рівні підприємства як первинної ланки економічної системи. 

Власникам необхідна достовірна інформація про капітал підприємства 

для прийняття ефективних рішень. Це стосується прийняття рішень при 

вкладанні коштів в цінні папери, закупівлі сировини і матеріалів, ефективного 

використання їх у виробництві, а також і розподіл прибутків. Виходячи з цього 

ускладнюються й завдання, що постають перед системою бухгалтерського 

обліку. Ведення управлінського обліку на підприємстві сприяє вдосконаленню 

всього процесу управління підприємством, що призводить до одержання 

максимальних прибутків при мінімальних витратах. Щодо визначення поняття 

«управлінський облік» ми дотримуємось поглядів Ф.Ф. Бутинця та інших [2] і 

під ним розуміємо: «процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, 

підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується 

управлінською ланкою для планування, оцінки та контролю всередині 

підприємства». 

При розгляді управлінського обліку складових власного капіталу слід 

відзначити, що Питання щодо управлінського обліку власного капіталу 

недостатньо висвітлені в навчальній літературі, можна зробити висновок про 

те, що питання щодо управління структурою власного капіталу підприємства 

розглянуто на достатньому рівні лише проф. Ф.Ф. Бутинцем, доц. Т.В. Давидюк 

та ін. [2]. 

У процесі управління складовими власного капталу постає проблема 

складання внутрішньої бухгалтерської звітності, яка відповідно і буде 

слугувати джерелом інформації при прийнятті управлінських рішень. Ці 

питання розглядаються такими авторами як проф. Ф.Ф. Бутинець [3], проф. 

В.Б. Івашкевич [4], В.Ю. Касьянова, С.Н. Колесников [5], А.Д. Шереметом [6]. 

При веденні обліку власного капіталу актуальною залишається проблема 

щодо формування власних фінансових ресурсів. Наявність такої інформації 

забезпечує можливість залучення власних фінансових ресурсів з різного роду 
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джерел у відповідності до потреб його розвитку в майбутньому періоді. Це 

дозволить сформувати необхідний рівень самофінансування виробничого 

розвитку підприємства. 

Важливим напрямом обліку власного капіталу є політика управління 

прибутком. На думку І.А. Бланка [1, с. 444] – це складова загальної політики 

управління створенням власних фінансових ресурсів, що полягає в забезпеченні 

формування достатнього розміру прибутку і ефективного розподілу за 

напрямами використання. 

Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В. та ін. [2, с. 334] зазначають, що основною 

метою визначення потреби в капіталі є забезпечення залучення фінансових 

ресурсів, необхідних для формування активів підприємства. 

Дані управлінського обліку власного капіталу можуть надати несподівані 

результати для управлінців. Наприклад, на підприємстві, яке функціонує 

протягом тривалого проміжку часу може виявитися, що засоби статутного 

капіталу, які спочатку вкладені в основні засоби, через повний знос і вибуття 

останніх, придбання нових основних засобів за рахунок довгострокових 

кредитів або прибутку, вже повністю фінансують тільки оборотні активи. Або, 

навпаки, спочатку сформований у вигляді внесків грошових коштів статутний 

капітал, в результаті проведеної фінансової політики через деякий проміжок 

часу може бути реально забезпечений різними видами основних засобів і 

нематеріальних активів. В більшості випадків статутний капітал буває 

забезпечений як основними, так і оборотними видами активів. 

Щодо управління структурою власного капіталу, то якраз оптимальне 

співвідношення між статутним капіталом, додатковим капіталом, резервним 

капіталом та нерозподіленим прибутком дає можливість правильно 

використовувати власні кошти підприємства. 

Підготовка управлінського рішення щодо формування, розподілу та 

використання прибутку повинна враховувати альтернативні можливості. За 

наявності альтернативних проектів управлінських рішень їх вибір для реалізації 
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повинен базуватися на системі критеріїв, які визначають політику управління 

прибутком суб’єктів господарювання. 

Складність управління власним капіталом полягає в тому, що в процесі 

поточної діяльності відбуваються безперервні зміни, пов’язані зі збільшенням 

або зменшенням як його загальної величини, так і його окремих складових. 

Основними критеріями оптимізації структури капіталу виступають: 

прийнятний рівень доходності і ризику в діяльності підприємства; мінімізація 

середньозваженої вартості капіталу підприємства; максимізація ринкової 

вартості підприємства. Кожне підприємство повинно самостійно обирати 

критерії оптимізації структури капіталу. 
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ДОХІД ТА ВИРУЧКА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: 

РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ 

 

Сутність категорій в економіці, впливає на розуміння понять 

бухгалтерського обліку як суспільної науки (складової економіки як науки). 

Вони закладають фундамент категорійного апарату для базових понять 

бухгалтерського обліку. 

Відсутність системного підходу до розуміння категорії “дохід” в 

економічній теорії, породжує неузгодженість категорійного апарату в 

бухгалтерському обліку. Так, неузгодженість підходів до трактування категорії 

“дохід” та порядку його визнання за вимогами стандартів бухгалтерського 

обліку та податкового законодавства, відокремленість податкових розрахунків 

від системи облікового відображення доходів в бухгалтерському обліку 

призводить до роздвоєння сутності доходів як об’єкта бухгалтерського обліку. 

Підходи до розуміння категорії “дохід” як серед теоретиків-економістів, 

так і серед сучасників досить розмите. Його ототожнюють з “прибутком”, 

“виручкою”, інтерпретуючи та змішуючи з окремими видами доходів, зокрема, 

“доходом підприємства”, “валовим доходом”, “сукупним доходом”. Як зазначає 

В. Парнюк, у вітчизняних науковців і фахівців ще не сформувалось єдине, 

цілісне розуміння сутності доходу як економічної категорії 1, с. 43. 

Категорія “дохід” не є новою. Як зазначає М. Герасимов, термін “дохід” у 

спеціальній літературі був широко представлений тільки до 1917 р. Під ним 

розуміли результат господарської діяльності власника, що збільшує суму належних 

йому цінностей. Дохід складався з усіх надходжень грошима та іншими 

цінностями, з яких визначалися витрати на здійснення діяльності підприємства. У 

20-ті роки цей термін замінили поняттям “виручка”, під яким стали розуміти 
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колишній зміст терміну “дохід”, тобто ціннісне вираження всієї сукупності благ, які 

надходять від інших господарств в обмін на те, що дає їм дане господарство, і які 

відновлюють понесені витрати 2, с. 14. Проте, ототожнення поняття “виручки” з 

“доходом” вважаємо помилковим. Відповідно до умов сьогодення виручка 

розглядається лише як дохід від реалізації товарів, робіт, послуг, що визнано 

суб’єктом господарювання – основним видом діяльності з урахуванням непрямих 

податків. Доходи від інших видів діяльності (іншої операційної, фінансової, 

інвестиційної) виручкою не визнаються. 

У зв’язку з вищенаведеним, вважаємо принциповою необхідністю для 

подальшого дослідження розмежування понять “дохід” і “виручка”, тому що 

досить часто ці поняття ототожнюються та взаємозамінюються, при цьому 

нівелюється їх взаємозв’язок. На основі аналізу підходів до трактування поняття 

“виручка” встановлено, що більшість авторів розуміють під виручкою суму 

грошових коштів, отриману від реалізації товарів, робіт, послуг 3, 4, 5, 6. Для 

наочності на рис. 1 відображено взаємозв’язок понять “дохід”, “виручка” та видів 

доходу, що отримує підприємство в межах своєї господарської діяльності. 

Таким чином, різниця між виручкою та доходом від реалізації товарів 

(робіт, послуг) виникає в сумі непрямих податків, що відшкодовується 

підприємству. Взаємозв’язок понять “виручка” та “дохід” дозволяє чітко їх 

розмежувати, що в свою чергу, усуває термінологічні непорозуміння. На рис. 1 

відображено місце виручки, як результату здійснення основної діяльності 

підприємства, на відміну від доходів, поняття яких значно ширше. 

підприємства 

Розмежування понять “дохід” та “виручка” дозволяє усунути категорійну 

неузгодженість в бухгалтерському обліку. Так, на основі емпіричного 

дослідження встановлено, що виручка є лише видом доходу, зокрема тим, що 

отримується від здійснення основного виду діяльності – реалізації товарів, 

робіт, послуг, а ототожнення “доходу” з “виручкою” є науково необґрунтовано 

та теоретично невиправданим.  
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Рис. 1. Місце понять “виручка” та “дохід” в господарській діяльності  
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА, СТІЙКІСТЬ, СТАБІЛЬНІСТЬ ТА 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ: МЕЖІ ПЕРЕТИНУ КАТЕГОРІЙ 

 

Нещодавня світова фінансово-економічна криза, яка призвела до 

скорочення обсягів діяльності українських підприємств та до згортання попиту 

й пропозиції на світовому та вітчизняному ринках, поставила перед суб’єктами 

господарювання завдання створення дієвої системи економічної безпеки. Така 

система повинна служити проведенню антикризового управління, 

передбаченню й попередженню виникнення можливих загроз, що призводять 

до кризового стану, мінімізації таких загроз фінансовим, матеріальним, 

інформаційним, трудовим ресурсам підприємства на основі розробленого 

комплексу заходів економіко-правового та організаційного характеру. 

Узагальнення думок учених і експертів щодо економічного змісту 

економічної безпеки дозволило встановити неоднозначність підходів до його 

трактування. Одні автори на перше місце виносять захищеність від зовнішніх та 

внутрішніх загроз, інші – пов’язують економічну безпеку з такою діяльністю 

інститутів, яка дозволяє захищати її життєво важливі інтереси, ще інші – 

обґрунтовують важливість економічної безпеки у виробництві максимально 

можливої кількості ресурсів. Проте більшість погоджуються з тим, що це 

здатність економіки забезпечувати стабільність, незалежність, стійкість 
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економіки та ефективне задоволення суспільних потреб на міжнаціональному 

та міжнародному рівні, що підтверджується словами російського академіка 

Л.І. Абалкіна: “Економічна безпека – це сукупність умов і факторів, що 

забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність і стійкість, 

здатність до постійного відновлення і самовдосконалення” [1, с. 5; 7]. 

Виходячи з цього, можна говорити про близьку етимологічну природу 

вищезазначених категорій, що пропонуємо підтвердити шляхом детального 

визначення сутності категорій “стійкість”, “стабільність” та “незалежність”.  

В електронній бібліотеці [3] під стійкістю розуміється якість, що дозволяє 

системі витримувати зміни параметрів зовнішнього середовища, відмінні від 

розрахункових. В словнику С.В. Мочерного стійкість економічної системи 

визначається як здатність економічної системи загалом та її окремих підсистем 

до розширеного відтворення в інтересах переважної більшості населення 

окремої країни, попри зміни зовнішнього середовища [4, с. 370]. Стійкість такої 

економічної системи, як підприємства, можна визначити як фінансовий стан 

підприємства, господарська діяльність якого забезпечує в нормальних умовах 

виконання усіх його зобов’язань перед працівниками, іншими підприємствами, 

державою, завдяки достатнім доходам і відповідністю доходів витратам            

[2, с. 785]. 

Стабільність можна трактувати як зміцнення, укріпнення, приведення 

чого-небудь у стійкий стан, стан стійкості, постійності, або як забезпечення 

сталості, незмінності яких-небудь величин, характеристик, ступеня вияву чого-

небудь, збереження незмінності властивостей якої-небудь речовини за 

допомогою стабілізатора [6, с. 242]. Тому стабілізація економіки передбачає 

собою комплекс заходів держави та наднаціональних органів, спрямованих на 

недопущення або послаблення економічної кризи, підтримання стабільних 

темпів виробництва, зайнятості та цін [4, с. 360]. 

Таким чином, економічна стійкість, на відміну від стабільності, має 

передбачати гнучке реагування на всі зовнішні й внутрішні загрози для того, 
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щоб не запобігати новим обставинам, властивостям і відносинам, а уміло 

використовувати їх для постійного відновлення та самовдосконалення. 

Дещо осторонь поряд з даними категоріями знаходиться категорія 

економічної незалежності, під якою розуміється незалежність держави й 

формуванні й розвитку власної економічної системи та здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності в інтересах народу [5, с. 424]. 

Отже, можна зробити висновок про етимологічну близькість категорій 

“стійкість”, “стабільність”, “незалежність” в контексті обґрунтування головної 

мети забезпечення економічної безпеки підприємства – забезпечення його 

стійкого функціонування в даний час під впливом різноманітних факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища, досягнення максимальної 

стабільності в стратегічному аспекті, а також створення основи для 

незалежності та подальшого зростання показників діяльності навіть за 

наявності факторів, що несуть загрози. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ВИТРАТ  В  УМОВАХ  ЗНАЧНИХ  

ЕКОНОМІЧНИХ  ОБМЕЖЕНЬ 

 

Питання класифікації витрат та відображення їх в обліку досить широко 

відображено в наукових публікаціях, але залишається чимало дискусійних 

проблем, що потребують розширення і поглиблення наукового пошуку. 

Прибуток є основою і джерелом відтворення і розвитку виробничих засобів для 

його подальшого розвитку. Підвищити його можна, збільшуючи обсяги 

виробництва або ціни на продукцію (роботу, послугу), що випускається. Однак 

це не завжди можливо і доцільно. Тому в системі розвитку підприємства в 

умовах значних економічних обмежень підвищення фінансового результату 

безпосередньо пов'язано зі зниженням витрат. Практично на кожному 

підприємстві існують резерви для зниження витрат до раціонального рівня, що 

дозволяє досягти росту економічної ефективності діяльності, підвищення 

конкурентоздатності.  Економічна сутність категорії «витрат» різна з точки 

зору нормативних документів та літературних джерел [1]. Національні 

стандарти бухгалтерського обліку П(С)БО 1 та П(С)БО 16 визначають витрати 

як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком 
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зменшення власного капіталу за рахунок його вилучення або розподілу 

власниками) [2]. У новому вираженні сутність витрат виражається не через їх 

економічну природу, а через наслідки операцій з активами та капіталом для 

фінансово – майнового стану підприємства. Дане визначення підтверджує 

існуюча методологія обліку витрат, оскільки витрати формуються, виходячи з 

принципу відповідності доходам в періоді, в якому їх було визнано та 

здійснено. Трактування категорії «витрати» об’єднано у дві великі групи – з 

точки зору економічної теорії та з точки зору бухгалтерського обліку – не лише 

за сутністю. Кожну групу поєднує також час виникнення витрат та мета 

формування  інформації про них. Так, часом виникнення «витрат першої 

групи» можна вважати момент реального споживання ресурсів, виконаних 

робіт чи послуг, який супроводжується, зазвичай, відтоком коштів із 

підприємства. 

«Витрати другої групи» настають у момент документально оформленого 

факту зменшення активів або збільшення зобов’язань, причому витрачання 

грошових коштів підприємства витратами не вважається. «Витрати з точки зору 

економічної теорії» формуються з метою подання інформації для прийняття 

управлінських рішень стосовно їхнього планування, аналізу, а також для 

ціноутворення. «Витрати з точки зору бухгалтерського обліку» розкривають 

інформацію про діяльність підприємства, яку можна отримати з оприлюдненої 

фінансової звітності. Витрати операційної діяльності  можна розглядати з двох 

позицій. З одного боку, витрати – це витрачена на будь-яку мету сума, з другого 

– вартісна оцінка використовуваних у процесів виробництва матеріалів, палива, 

енергії, основних засобів, трудових ресурсів та інших витрат. Класифікація 

витрат – поділ витрат на класи на основі певних загальних ознак об’єктів і 

закономірних зв’язків між ними. Необхідність у різних класифікаціях витрат, 

використання різних методів їх збирання і розподілу, зростає з ускладненням 

господарської діяльності підприємства.   Перелік і склад статей калькулювання 

виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюються 

підприємством самостійно. У процесі звичайної діяльності підприємства 
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розподіляють витрати від операційної (основної) фінансової та іншої 

діяльності. 

Операційна діяльність підприємства – це основна діяльність, яка 

пов’язана з виробництвом продукції (робіт, послуг) або реалізацією продукції, 

що є визначальною метою створення підприємства та забезпечує основну 

частину його доходу. Операційні витрати складаються з: собівартості 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); адміністративних витрат; витрат 

на збут;  інших операційних витрат. 

Згідно з Методичними рекомендаціями з формування складу витрат та 

порядку їх планування в торгівельній діяльності, затверджених наказом 

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 

(Мінекономіки і торгівлі в даний час), поточні витрати підприємства – це 

грошове відбиття витрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної 

торговельно–виробничої діяльності підприємства, що за натурально – речовим 

складом становлять спожиту частину матеріальних, нематеріальних трудових 

та фінансових ресурсів [3]. Адміністративні витрати – загальногосподарські 

витрати, що спрямовуються на обслуговування та управління підприємством. 

До них належать загальні та корпоративні витрати, витрати на утримання 

адміністративно – управлінського персоналу тощо. Витрати на збут – витрати, 

пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг). До них 

відносять витрати пакувальних матеріалів, витрати на ремонт тари, оплата 

праці та комісійні винагороди продавцям, витрати на маркетинг тощо. Інші 

операційні витрати складають витрати на дослідження та розробки, собівартість 

реалізованої валюти, визнані штрафи та пені, безнадійні борги тощо. 
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МОДИФІКАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО ЗВІТНОСТІ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ПОРУШЕННІ ПРИПУЩЕННЯ 

ПРО БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Як показують  останні  дослідження  зарубіжних та вітчизняних вчених в 

сфері аудиту, існуючі підходи до регулювання аудиторської діяльності не 

змогли відвернути масштабні викривлення у фінансовій звітності 

транснаціональних корпорацій, однією з причин чого було поступове зниження 

загальної якості підсумкової аудиторської документації [3, с. 198].  

 Одним з найбільш актуальних питань в частині аудиторських звітів є 

порядок модифікації думки аудитора.       

 Результатом оцінки або визначення предмета перевірки є інформація, 

отримана через застосування критеріїв до предмета перевірки. 

При настанні випадків, коли аудитор не може отримати достатню 

впевненість щодо предмета перевірки, він зобов’язаний модифікувати думку 

відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 705 «Модифікація думки у звіті 

незалежного аудитора» та МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з 

інших питань у звіті незалежного аудитора». 

Згідно з МСА 570 «Безперервність», припущення щодо безперервності 

діяльності суб’єкта господарюванна розглядається як твердження того, що він 

продовжує ведення бізнесу в передбачуваному майбутньому.  
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Якщо використання припущення про безперервність діяльності є 

прийнятним, активи та зобов’язання відображаються виходячи з того, що 

суб’єкт господарювання зможе реалізувати свої активи та погасити 

зобов’язання в звичайному ході бізнесу [1, c. 573]. 

До обставин, що є важливими для судження про невизначені за сутністю 

майбутні результати подій чи умов (здатності суб’єкта господарювання 

безперервно продовжувати діяльність), слід віднести: 

1) горизонт оцінювання:  ступінь невизначеності, пов’язаної з 

результатом події або умови значно збільшується, чим більш віддаленими в 

майбутньому є така подія, умова чи результат; 

2) умови господарювання та характер бізнесу клієнта: на судження 

стосовно результату подій або умов впливають розмір і складність суб’єкта 

господарювання, характер та стан його бізнесу і ступінь впливу зовнішніх 

чинників; 

3) характер та умови одержання аудиторських доказів: будь-яке 

судження щодо майбутнього ґрунтується на інформації, доступній у той час, 

коли висловлюється судження. 

На основі отриманих аудиторських доказів аудитор повинен зробити 

висновок чи існує за судженням аудитора суттєва невизначеність, що 

стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під 

значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати 

діяльність.  

Суттєва невизначеність існує тоді, коли величина її потенційного впливу 

та ймовірність виникнення є такою, що за судженням аудитора розкриття 

належної інформації про характер та результати невизначеності є необхідним: 

для достовірного подання фінансової звітності у разі концептуальної основи 

достовірного подання, або для того, щоб фінансова звітність не вводила в 

оману у випадку концептуальної основи дотримання вимог. 

Якщо фінансова звітність недостатньо розкриває інформацію, аудитор 

повинен висловити умовно-позитивну або негативну думку залежно від 
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конкретних обставин відповідно до МСА 705. Обставини та наслідки 

модифікації аудиторської думки щодо звітності спеціального призначення, 

наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Обставини модифікації думки аудитора щодо фінансової звітності, 

складеної відповідно до концептуальної основи спеціального призначення 
Вид модифікованої думки 

 
Причина Умовно-

позитивна Негативна 
Відмова від 
висловлення 
думки 

Порушення правил складання фінансової 
звітності в цілях податкового обліку + +  

Невідповідність/ невизначеність щодо системи 
обліку доходів і витрат за касовим методом  + + + 

Незгода з повнотою відображення фінансової 
інформації у звітності, складеної відподвіно до 
вимго уповноваженого органу регулювання 

+ +  

Наявність суттєвих невиправлень викривлень у 
звітності щодо виконання окремих договірних 
зобов’язань  

 +  

Неможливість одержання достатніх та 
відповідних доказів щодо порядку використання 
цільового фінансування, виконання умов кредиту 

+  + 

Невідповідність обліку та звітності порядку 
відображення інформації щодо окремих угод 
(субсидії, гранти) 

+ +  

Існування протиріччя між концептуальною 
основою спеціального призначення та складеною 
звітністю 

+ +  

Існування суттєвої невизначеності щодо 
діяльності клієнта, що подає звітність 
спеціального призначення 

  + 

Джерело: складено за [1; 2]. 

Розглянемо основні випадки модифікації аудиторської думки: 

1. Використання припущення про безперервність діяльності прийнятне, 

але існує несуттєва невизначеність. Якщо аудитор доходить висновку про те, 

що використання припущення про безперервність діяльності є прийнятним за 

певних обставин, але існує суттєва невизначеність, він повинен визначити, чи 

фінансові звіти: достатньо описують основні події або умови, які можуть 

поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно 

продовжувати діяльність та плани управлінського персоналу з розгляду цих 

подій або умов; чітко розкривають інформацію про те, що існує суттєва 
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невизначеність, пов’язана з подіями або умовами, які можуть поставити під 

значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати 

діяльність. 

2. Використання припущення про безперервність діяльності прийнятне, 

але існує суттєва невизначеність. Визначення достатності розкриття інформації 

у фінансовій звітності може включати визначення того, чи чітко інформація 

привертає увагу читача до можливості того, що суб’єкт господарювання може 

бути не в змозі продовжувати реалізовувати свої активи та погашати 

зобов’язання в звичайному ході бізнесу.      

3. Якщо фінансова звітність достатньо розкриває інформацію, аудитор 

повинен висловити немодифіковану думку шляхом включення до 

аудиторського звіту пояснювального параграфу з метою: висвітлення факту 

існування суттєвої невизначеності, яка стосується події або умови, що може 

поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно 

продовжувати діяльність; привернення уваги до окремих приміток у фінансовій 

звітності, яка розкриває відповідну інформацію. 

4. Неприйнятність використання припущення про безперервність 

діяльності. Якщо фінансова звітність була складена на основі припущення 

безперервності, але за судженням аудитора використання управлінським 

персоналом припущення про безперервність діяльності у фінансовій звітності є 

неприйнятним, аудитор повинен висловити негативну аудиторську думку. 

5. Небажання управлінського персоналу здійснити або розширити оцінку. 

Якщо управлінський персонал не бажає зробити або розширити свою 

оцінку, коли його про це просить аудитор, аудитор повинен розглянути 

наслідки цього для аудиторського висновку.  
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 Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторських висновків, які 

подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при 
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ресурс.] – Режим доступу: http://apu.com.ua/files/temp/101546865.doc  
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

В наш час аудит виокремлений в самостійний напрям комерційної 

діяльності і є комплексом професійних послуг. У наданні аудиторських послуг 

найважливішу роль відіграє питання якості. Без якісного виконання замовленої 

послуги аудиторська фірма не здатна отримати прибуток і в «свою чергу» не 

здатна досягти успіху на ринку професійних послуг.  

Метою дослідження є обґрунтування критеріїв якості аудиторських 

послуг та визначення особливостей організації контролю якості аудиторських 

послуг в Україні.  
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На сьогоднішній день ні у світовому, ні у вітчизняному аудиті не має 

чіткого визначення терміну «якість аудиторських послуг» й системи оцінки 

якості аудиту. Більшість дослідників розглядають «якість послуг»: по – перше, 

з позиції замовника (споживача послуг), аналізуючи задоволення його 

очікувань; по – друге з боку уповноважених органів, як дотримання вимог 

стандартів аудиту; по – третє з боку аудиторських фірм, як довіру на 

інформацію, що надається аудитором в процесі виконання завдань з надання 

впевненості. 

Стосовно міжнародного регулювання аудиторської діяльності, можна 

стверджувати про те, що міжнародні професійні організації під якістю 

аудиторських послуг визначають відповідність результатів роботи аудиторів 

вимогам чинному законодавству, стандартам аудиту та Кодексу професійної 

етики, тобто діють «за правилами». МСА 220 «Контроль якості під час аудиту 

історичної фінансової інформації», вказує на складові якості аудиторських 

послуг: етичні, організаційні, методичні. Для підвищення ефективності 

контролю за якістю аудиторських послуг МСА 220 рекомендує суб’єктам 

аудиторської діяльності застосування тих процедур контролю, які є доречними 

для кожного конкретного замовлення аудиторських послуг.  

Поєднавши національний і міжнародний досвід слід визначити, що під 

«якістю аудиторських послуг» доречно розуміти сукупність певних рис та 

характеристик послуг, що дає їм можливість задовольнити потреби, які вже 

визначені чи очікуються споживачем таких послуг. На нашу думку дане 

визначення доцільно порівняти з такими словосполученнями: «відповідність 

стандарту», «відповідність професійній етиці», «відповідність міжнародній 

практиці», «відповідність вимогам замовника». 

Розглядаючи якість аудиторських послуг, доцільно враховувати рівні, на 

яких забезпечується якість аудиторських послуг (Рис.1).  
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Рис. 1 Рівні, на яких забезпечується якість аудиторських послуг 

Забезпечення якості аудиторських послуг можливе через запровадження 

нормативних вимог і внутрішніх стандартів та формування системи управління 

якістю в аудиторських фірмах. Нормативна база формується на перших двох 

рівнях регулювання аудиторської діяльності на першому рівні – законодавче 

регулювання (державний рівень), на другому рівні – нормативно - методичне 

регулювання та контроль (рівень професійних організацій), а розробка і 

запровадження системи управління якістю здійснюється на третьому рівні – 

внутрішнє регулювання аудиторських організацій (рівень суб’єктів 

аудиторської діяльності). 

Відповідно, на рівні законодавчого регулювання Аудиторською палатою 

України (далі АПУ) оприлюднені стандарти та положення, порівняно за якими 

оцінюється політика і процедури контролю якості аудиторської діяльності.  

Отже, прийняття зазначених положень і концепцій свідчить про посилення 

уваги держави до проблем якості аудиту та формування ґрунтовної його 

методологічної бази. Потрібно зазначити, що загалом ці розроблені і прийняті 

нормативні документи мають єдиний організаційно – методичний підхід як до 

побудови системи контролю якості на зовнішньому рівні з боку АПУ, на 

внутрішньому рівні з боку аудиторської фірми (аудитора). Відповідно до 

визначеного поділу, виділяється два види контролю якості аудиторських 

послуг: зовнішній і внутрішній [5]. 

Рівні, на яких забезпечується якість аудиторських послуг: 

на рівні професійної організації 

на рівні держави  

на рівні окремої аудиторської перевірки 

на рівні професії 

на рівні окремої аудиторської фірми на рівні суб’єктів 
аудиторської 
діяльності 
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Зовнішній контроль якості аудиторських послуг здійснюється на основі 

чинного законодавства України формується АПУ. Безпосередньо організацію 

та забезпечення проведення зовнішніх перевірок якості аудиторських послуг 

здійснює Комітет з контролю за якістю аудиторських послуг, який діє від імені 

і за дорученням АПУ. 

На рівні суб’єктів аудиторської діяльності здійснюється внутрішній 

контроль. Проводиться самими суб’єктами аудиторської діяльності і 

направлений на контроль якості виконання відповідних процедур, які 

відповідають розробленій в внутрішньо фірмовій політиці. Політика контролю 

якості повинна складатися з принципів, методів і процедур, застосовуваних 

фірмою під час здійснення контролю якості аудиторських послуг. На наш 

погляд, політика, методи і процедури повинні відповідати до кожного з 

взаємозалежних елементів системи контролю якості, які доцільно сформувати 

на основі трьох груп: 1) якість роботи аудиторської фірми; 2) якість окремої 

перевірки; 3) якість кадрової політики [4]. 

З огляду на вище сказане можна зробити висновок, що в даний час 

контроль за якістю аудиторських послуг в Україні розвинутий не достатньому 

рівні. Проведення зовнішнього контролю на даний час в нашій країні більш 

зосереджене на документальному оформленні етапів аудиту, а не на якості 

наданих послуг. Отже, для удосконалення контролю на зовнішньому рівні, слід 

сконцентрувати увагу не на документальному оформленні, а на самому процесі 

аудиту. В умовах, що склалися на внутрішньому рівні контролю якості 

більшість фірм створюють власні служби контролю за якістю наданих робіт, 

проте ефективність такого контролю безпосередньо залежить від керівництва 

фірми. Таким чином, для підвищення якості аудиторських послуг українським 

фірмам слід на перше місце ставити задоволення потреби споживача і 

дотримуватися правил професійної етики. Серед основних напрямів для 

підвищення якості надання послуг, слід відмітити такі, як впровадження і 
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дотримання міжнародних стандартів аудиту у практиці аудиту, зважання на 

думку клієнтів, запозичення досвіду закордонних провідних аудиторських 

фірм.  
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МЕТОДИ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ГУДВІЛУ 

 

В сучасних умовах роль матеріальних ресурсів відходить на другий план, 

в той час як нематеріальні посилюють свій вплив на діяльність підприємства. 

Одним із найвпливовішим нематеріальним активом визнається гудвіл.  
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Метою роботи є дослідження раціональності використання аналізованих 

методів оцінки гудвілу. З поставлено мети необхідно вирішити такі завдання: 

здійснити аналіз економічної категорії «гудвіл», її видів, їх відображення в 

обліку; з’ясувати основні методи оцінки гудвілу. 

Дослідження питань вартісної оцінки гудвілу було розглянуто у роботах 

Бланка І.А. [3], Дмитрука Є.В. [4], Ковальова В.В. [5], Римар О.О. [8].  

Існує багато думок стосовно трактування цього терміну.  

Податковий кодекс України [1] визначає гудвіл як нематеріальний актив, 

вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою 

вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в 

результаті використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на 

ринку товарів, послуг, нових технологій тощо. 

Відповідно до П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» [2] гудвіл - 

перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості 

придбаних ідентифікованих активів та зобов’язань на дату придбання.  

Зарубіжні вчені розуміють під терміном «гудвіл» один з видів 

нематеріальних активів, вартість якого визначається різницею між продажною 

вартістю підприємства як цілісного майнового комплексу та сумою його чистих 

активів [3]. 

Отже, гудвіл є нематеріальним активом, який призводить до виникнення 

різниці між балансовою вартістю та ринковою капіталізацією, тобто здійснює 

неабиякий вплив на вартість підприємства в цілому. Достовірна оцінка вартості 

підприємства є важливою на будь-якому етапі розвитку, тому для її визначення 

доцільно використовувати наступну формулу [7]: 

ЗГВВВВ нфмб  , 

де Вб – вартість бізнесу; 

Вм – вартість матеріальних активів; 

Вф – вартість фінансових активів; 

Вн – вартість нематеріальних активів; 

Г – оцінка гудвілу; 
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З – вартість зобов’язань. 

Як свідчить наведена формула, оцінка гудвілу є невід’ємним елементом 

вартості бізнесу, тому від вибору методу, яким вона буде здійснюватись, 

залежить достовірність отриманих даних. 

Зазвичай методи оцінки гудвілу поділяють на кількісні та якісні. До 

кількісних методів відносяться метод надлишкових ресурсів, метод 

надлишкового прибутку, оцінка ділової репутації на основі показника обсягу 

реалізації продукції, бухгалтерський, аналітичний, «мультиплікаторний» та 

кваліметричний методи. Якісні включають рейтинговий, рекомендаційний, 

статистичний, експертний та метод соціологічних опитувань.  

Недоліками одних методів є необґрунтованість та недостатня 

розробленість, що може призвести до їх неоднозначного трактування та 

неправильного застосування, інших - громіздкість і складність, як для 

обчислення, так і для застосування [6]. 

Наприклад, метод оцінки ділової репутації на основі показника обсягу 

реалізації продукції, запропонований Бланком А.І. [3], заснований на наступній 

формулі: 

g

qf
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 , 

де GV – величина гудвілу; 

NOI – чистий операційний прибуток; 

Qf  – вартість реалізованої продукції;  

Rq – середньогалузевий коефіцієнт рентабельності реалізації продукції; 

Rg  – коефіцієнт капіталізації нематеріальних активів. 

Варто зазначити, що головним недоліком цього методу є те, що в 

наведеній формулі використовуються середні показники лише за останні роки, 

а тому її не можна застосовувати, якщо підприємство знаходиться у  кризовому 

стані або має різке економічне зростання. 

На наш погляд, найдоцільніше використовувати бухгалтерський метод, 

суть якого полягає в тому, що ціна покупки підприємства перевищує вартість 
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матеріальних та нематеріальних активів, що наявні в балансі. Таким чином, 

різниця між реальною ціною та ціною купівлі є позитивним гудвілом 

сформованим підприємством. 

Позитивний гудвіл є одним з видів гудвілу, який виникає, коли покупець 

очікує в майбутньому отримати прибуток за рахунок позитивного іміджу 

компанії, тому він сплачує ціну, що є вищою за ринкову.  

Інший вид гудвілу, негативний, формується внаслідок відсутності у 

продавця економічної стабільності, навичок з ефективного управління 

компанією, малою кількістю клієнтів, високої кваліфікації персоналу, а тому 

покупець сплачує ціну, що є нижчою за ринкову.  

Розглядаючи досвід підприємства-покупця в бухгалтерському обліку на 

суму позитивного гудвілу, здійснюється кореспонденція рахунків: Д 191 

«Гудвіл при придбанні» – К 63 «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками» (без ПДВ). Сума негативного гудвілу відображається в обліку 

підприємства-покупця таким проведенням: Д 63 «Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками» – К 192 «Негативний гудвіл» [8].    

Отже, гудвіл є складною економічною категорією, що потребує 

подальшого дослідження для більш точного врахування та відображення її в 

звітності підприємства. Методи, які використовуються для оцінки гудвілу не є 

досконалими. Виправлення недоліків та розробка нових більш точних та менш 

складних методів потребує багато уваги та часу, щоб здобути необхідний для 

цього досвід.  
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СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

 

Чинна система загальнодержавного соціального страхування на сьогодні 

є недосконалою, характеризується громіздкістю законодавчих актів, частою 

зміною форм звітних документів та порядку їх заповнення. 
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З прийняттям Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» відбуваються 

кардинальні зміни у системі державного пенсійного та соціального 

страхування. Замість чотирьох платежів до Пенсійного фонду, Фонду 

соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального 

страхування від нещасного випадку став один – єдиний соціальний внесок 

(ЄСВ). Як результат цього, можна спостерігати позитивні та негативні наслідки  

у системі розрахунків з соціального страхування. 

У зв`язку з частими змінами, які вносить Пенсійний Фонд України (далі 

ПФУ), щодо розрахунків із соціального страхування, підприємствам України, 

які здійснюють нарахування та утримання ЄСВ їз заробітньої плати своїх 

працівників, необхідно уважно стежити за процесом нововведень. Також 

залишається невирішеним питанням щодо вчасного отримання інформаційного 

забезпечення (бланків, оновлення баз даних програмного забезпечення). 

Згідно Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування», єдиний внесок - 

консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи 

загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому 

порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, 

передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на 

отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового 

державного соціального страхування [1]. 

Варто відзначити, що роботодавці є страхувальниками, так як 

використовують працю найманих працівників на умовах трудового договору 

(контракту), а особи, які працюють за ним на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та 

господарювання або у фізичної особи, підлягають загальнообов'язковому 

державному соціальному страхуванню [2].  
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Дослідження наслідків змін у законодавстві, щодо внесення корективів 

нарахування ЄСВ для роботодавців, дає можливість вчасно здати бухгалтерську 

звітність та уникнути штрафних санкцій. Переважна більшість їх стосується 

порядку відображення окремих показників у звіті щодо сум нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування [5]. 

Головними проблемами, що постають перед роботодавцями у 2013 році 

для вчасного подання звітності з ЄСВ є:  

1. тенденція відставання між прийняттям постанов та введенням її в 

дію, щодо сплати до ПФУ ЄСВ;  

2. програмне забезпечення, яке не встигає вчасно оновлювати свої 

бази даних, наприклад форми подання №Д5 (діє), нової форми ще внесли, а 

стара вже не діє (її не приймають); 

3. нелогічне, внесення поправок на початку року, напередодні річного 

звіту, у строки подання звітності, наприклад фізичні особи повинні подавати 

звіти щорічно до 10 лютого (замість 1 квітня, як було раніше); 

4. скорочено строк подання звітів з ЄСВ для фізичних осіб; 

5. при заповненні форми № Д4, треба відображати нові показники, 

один з яких «штатна чисельність працівників», що ані законодавчо, ані 

нормативно невизначено. 

Отже, своєчасне надання ПФУ інформації (технічне забезпечення та 

оновлення законодавчої бази), щодо обліку нарахування та утримання ЄСВ на 

загальнообов`язкове державне страхування є дуже важливим елементом у 

стабільній та вчасній сплаті внеску підприємцями. 

Запровадження ЄСВ – це, безумовно, позитивний крок у реформуванні 

системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, але 

необхідно в подальшому коректувати прогалини в існуючому законодавстві та 

намагатися здійснити більш масштабні та раціональні зміни в законодавстві. В 

перспективі ЄСВ дасть змогу скоротити адміністративні видатки, зекономити 

час бухгалтерів на подачу звітності і буде сприяти розвитку підприємництва.  
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ВПЛИВ  ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ НА 

ФОРМУВАННЯ ОПОДАТКОВУВАНОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Податкове законодавство України зазнало революційних змін – з 2011 р.  

в Україні введено в дію ПКУ. Його метою було зближення правил ведення 

бухгалтерського і податкового обліку, зменшення податкового тягаря платників 

податків, забезпечення досягнення балансу інтересів держави і платників 
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податків та регулювання податкових надходжень до бюджету. Проте нове 

законодавство не ліквідувало існуючих проблем, а подекуди збільшило їх. 

Найважливіший вплив на діяльність суб’єктів господарювання має  

податок на прибуток, який є основним бюджетоутворюючим податком країни.  

Зазвичай сума прибутку (збитку), що підлягає оподаткуванню, відрізняється від 

суми прибутку (збитку), отриманої за даними бухгалтерського обліку. 

Зумовлено це відмінностями у правилах формування фінансового результату, 

які визначені Законом про бухгалтерський облік та П(С)БО [1], та правилами 

визначення оподатковуваного результату, встановленими Розділом ІІІ  ПКУ [2]. 

Врегулювати ситуацію дозволяють кілька законодавчих актів, а саме П(С)БО 17 

«Податок на прибуток» та Наказ  Міністерства фінансів України  від 

25.01.2011р.  № 27  Про затвердження Положення  бухгалтерського обліку  

«Податкові різниці», який набрав чинності з 01.01.2013 р. [3]. 

Норми  положення  бухгалтерського обліку «Податкові різниці» 

визначають методологічні  засади  формування  в бухгалтерському  обліку  

інформації  про  податкові  різниці та її розкриття у фінансовій звітності. Згідно 

Наказу Про затвердження Положення  бухгалтерського обліку  «Податкові 

різниці» податкова різниця  -  різниця,  яка  виникає  між  оцінкою  і критеріями  

визнання  доходів,  витрат,  активів,  зобов'язань  за положеннями  

(стандартами)  бухгалтерського  обліку  та доходами і витратами, визначеними 

податковим законодавством. 

Постійна податкова різниця – податкова різниця, яка виникає у звітному  

періоді  та не анулюється в наступних звітних податкових періодах. 

Тимчасова податкова різниця – податкова різниця,  яка виникає у 

звітному періоді та анулюється в  наступних  звітних  податкових періодах.  

При  визначенні  податкового  прибутку  (збитку)  звітного періоду  за  

даними бухгалтерського обліку фінансовий результат до оподаткування,  

визначений  шляхом  порівняння  доходів   звітного періоду з витратами,  що 

були здійснені для отримання цих доходів, які  визнані  і  оцінені  відповідно  

до   положень   (стандартів) бухгалтерського  обліку,  коригується на суму 
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постійних податкових різниць  та  частину  суми  тимчасових  податкових   

різниць,   що відноситься до звітного періоду. Однак актуальність використання 

рахунків 17 «Відстрочені податкові активи» та 54 «Відстрочені податкові 

зобов’язання» не зменшилася, оскільки навіть гармонізована з бухгалтерським 

обліком методика розрахунку сум податку на прибуток передбачає наявність 

тимчасових і постійних податкових різниць [4, С. 349]. 

Аналіз змін до ПКУ дав можливість  визначити їх вплив на суму 

оподатковуваного податку на прибуток та відповідно податку на прибуток, що 

підлягає сплаті до бюджету, порівняно із правилами ведення податкового 

обліку Закону України «Про прибуток»; ступінь зближення правил ведення 

бухгалтерського і податкового обліку (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Вплив змін у правилах оподаткування податку з прибутку на його 

суму 
Назва операції № 

з/п Податковий облік Бухгалтерський облік 

Вплив змін на 
суму податку 
з прибутку  

1 Дохід від реалізації товарів визнається за 
датою переходу покупцеві права 
власності на такий товар 

Дохід від реалізації товарів 
визнається за датою переходу 
покупцеві права власності на такий 
товар 

Зменшує 

2 Витрати визнаються за датою 
нарахування доходу, для отримання якого 
вони здійснені 

Витрати визнаються за датою 
нарахування доходу, для отримання 
якого вони здійснені 

Збільшує 

3 Витрати на амортизацію включаються до 
витрат відповідно до їх виду 

Витрати на амортизацію 
включаються до витрат відповідно до 
їх виду 

Збільшує 

4 Витрати на спецодяг включаються до 
витрат відповідно до їх виду 

Витрати на спецодяг включаються до 
витрат відповідно до їх виду 

Збільшує 

5 Податок на прибуток, визнані штрафи, 
пені, неустойки не включаються до 
складу витрат 

Податок на прибуток, визнані штрафи 
– до складу інших операційних 
витрат 

Збільшує 

6 Витрати на благодійність не включаються 
до складу витрат (крім неприбуткових 
організацій та бюджетів) 

Витрати на благодійність 
включаються до складу витрат 

Збільшує 

7 Доходи при здійсненні операцій з 
пов’язаними особами відображаються 
виходячи із договірних цін, але не 
менших за звичайні, якщо вони 
відрізняються від них не більше ніж на 20 
% 

Доходи при здійсненні операцій з 
пов’язаними особами відображаються 
виходячи із договірних цін 

Збільшує 

8 Безоплатне надання товарів з рекламною 
метою пов’язаним особам  та 
неплатникам податку на прибуток 
визнаються на рівні звичайних цін 

Безоплатне надання товарів з 
рекламною метою пов’язаним особам  
та неплатникам податку на прибуток 
– доходи не відображаються 

Збільшує 
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Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна зробити 

висновок, що мету введення ПКУ не досягнуто. Слід відзначити, що 

ліквідовано значну кількість відмінностей  у правилах ведення бухгалтерського 

і податкового обліків – зближення правил ведення бухгалтерського і 

податкового обліку частково відбулося. Проте питання зменшення податкового 

тягаря платників податків  залишилось поза увагою його розробників – багато 

внесених змін сприяють зростанню сум податку на прибуток, що підлягають 

сплаті до бюджету. 

Необхідно більше уваги приділяти не тільки полегшенню праці 

обліковців, а і зростанню прибутковості підприємств, адже саме прибуток у 

сучасних умовах господарювання є джерелом інвестиційних ресурсів. 

Реформування податкового законодавства повинно відбуватись шляхом 

утворення більш досконалої податкової системи, яка б задовольняла і державу, 

і підприємців. 
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ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ЯКІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Однією з найважливіших складових процесу управління діяльністю будь 

якого підприємства, компанії або фірми є бухгалтерська інформація, яка надає 

вихідні дані для  формування та обґрунтування того чи іншого управлінського 

рішення. Стрімкий розвиток економіки, новітніх інноваційних управлінських 

технологій все більше вимагає від власників та управлінського персоналу 

приділення уваги саме якісним характеристиками отриманої інформації. 

Питання формування облікової інформації та її застосування в 

аналітичних цілях займались багато вітчизняних і зарубіжних вчених-

економістів, серед яких Бутинець Ф.Ф. [1], Кузьмінський Ю. [2],  Голов С. Ф. 

[3], Ковальов В.В. [4] та інші. Але, пошук шляхів вирішення проблем 

відповідності облікової інформації сучасним потребам користувачів у 

нестабільному ринковому середовищу постійно продовжується.  

Для виявлення залежності процесу управління від факторів впливу на 

рівень якості облікової інформації треба виділити основні. 

І. Нормативно-правове забезпечення організації обліку. Оскільки 

вітчизняний облік є регламентованим він напряму залежить від законодавчої 

бази.  

ІІ. Чітко визначені цілі. Облік призваний виробляти інформаційний 

продукт, корисний особам, які приймають рішення по відношенню до 

економічних суб’єктів  в залежності від їх потреб [4, с.198]. 
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ІІІ. Потреба конкретних користувачів (акціонерів, інвесторів, кредиторів, 

топ-менеджменту, покупців та інших). За інтересами користувачів можна 

розділити на таких: а) що збирають облікову дані і складають фінансову 

звітність; б) що застосовують таку інформацію для прийняття управлінських 

рішень. 

ІV. Особливості складання звітності. Вони пов’язані зі специфікою тієї 

або іншої діяльності (на підприємствах в обліку витрат використовують свої 

методичні підходи притаманні саме даній галузі економіки).  

V. Кваліфікація облікових працівників. Чим вищий рівень професійної 

підготовки кадрового складу бухгалтерії, тим якісніше буде вестися облік на 

підприємстві. 

VІ. Відсутність доступу до облікової політики. Може призвести до 

неправильного розуміння наданої інформації. 

VІІ. Маніпулювання інформацією або її викривлення. Іноді деякі 

підприємства навмисно надають не правдиву інформацію з ціллю покращення 

реального фінансового стану.  

VІІ. Внутрішній аудит підприємства. Допомагає знижувати ризик 

помилок у бухгалтерський документації за допомогою здійснення додаткового 

контролю за її веденням. 

VІІ. Розміри бізнесу. У великих компаніях як правило, багато уваги 

приділяють програмуванню облікового процесу та здійснюється фінансування 

послуг консалтингових фірм. Малі підприємства не мають такої можливості.  

Отже, для підготовки якісної облікової інформації необхідно враховувати 

вищеназвані фактори. Держава має реформувати організацію обліку та 

складання фінансової звітності, таким чином, щоб знизити тиск на бухгалтерів  

і дати їм більше можливостей та самостійності. Також, існує потреба у 

постійному підвищенні кваліфікації облікових працівників, проходження ними 

сертифікації за міжнародними стандартами фінансової звітності. Підприємства 

мають надавати більше інформації про особливості застосування методик в 

обліку для зовнішніх користувачів (облікова політика, примітки до звітів тощо).    
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Інформаційна індустрія остатнім часом все стрімкіше розвивається та 

вимагає від підприємств швидкого реагування на всі зміни. Отже, для 

конкурентоспроможного розвитку  підприємства облікова інформація має бути 

якісною, що означає її корисність, доступність, реальність, надійність, повнота, 

зрозумілість, раціональність тощо. Чим вище якість інформації тим краще  

результат прийнятих управлінських рішень.  

Перспективний напрям дослідження підвищення якості сформованої та 

отриманої облікової інформації має відповідати аналітичним потребам, тобто 

бути високо аналітичною.  
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ АУДИТУ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ У  БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 

Постановка проблеми. Враховуючи відмінності, що існують між 

державним контролем і аудитом, залишається невирішеною проблема   

адаптації існуючої методики аудиту фінансової звітності підприємств  до 

особливостей діяльності бюджетних установ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аудиту основних 

засобів вивчали такі науковці, як Бутинець Ф. Ф., Кулаковська Л. П,                 

Ільїна С. Б., Мельник  Т. Г., Піча Ю. В.  та ін. Але майже у всіх наукових 

розробках  висвітлюється методика  і організація  аудиту основних засобів 

суб’єктів господарювання, що не відносяться до бюджетної сфери. Усе це 

свідчить про актуальність теми, а відтак  зумовило вибір напряму дослідження 

в науковому і практичному аспектах. 

 Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і 

практичних рекомендацій щодо аудиту основних засобів в бюджетних 

установах. 

Виклад основного матеріалу.  Одним з основних  завдань бухгалтер-

ського обліку в бюджетних установах являється своєчасний і достовірний облік 

основних засобів та їх зносу в бюджетних установах. Тому  при проведенні 

аудиту доцільно особливу увагу приділити даному напряму облікової роботи. 

Аудит основних засобів у бюджетних установах може бути повністю виділений 

у самостійний етап аудиторської перевірки або здійснений частково в ході 
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перевірки інших аспектів діяльності установи. Під час перевірки аудитору 

необхідно керуватися Законом України «Про аудиторську діяльність»,  

Міжнародними стандартами аудиту [3],  Планом рахунків бухгалтерського 

обліку бюджетних установ, Інструкцією з обліку необоротних активів  

бюджетних установ та  іншими законодавчо - нормативними актами, що 

регламентують облік  в бюджетних установах. 

 Метою проведення аудиту основних засобів є: 

- встановлення правильності організації бухгалтерського обліку 

основних засобів, додержання методології обліку, своєчасності і повноти 

відображення в обліку і звітності бюджетної установи здійснених 

господарських операцій; 

- попередження перекручень обліку і звітності; 

- встановлення незаконних операцій та запобігання їх здійснення у 

подальшому. 

Джерелами інформації для аудиту основних засобів бюджетних установ 

є: Статут (Положення) установи; кошторис доходів та видатків; первинні 

документи з обліку основних засобів; облікові регістри, що використовуються 

для відображення операцій з обліку основних засобів; меморіальні ордери; 

акти, довідки попередніх перевірок та інша документація, що узагальнює  

результати контролю; звітність бюджетної установи. Предметом аудиту є 

господарські операції, пов’язані з обліком наявності та руху основних  засобів в 

бюджетних установах,   нарахуванням їх зносу. У відповідності до Інструкції з 

обліку необоротних активів  бюджетних установ №64 до основних засобів 

належать матеріальні активи, які використовуються  установою багаторазово і 

безперервно в процесі виконання основних функцій, надання послуг, 

очікуваний строк  експлуатації яких становить більше одного року і вартість 

яких без податку на додану вартість та інших платежів перевищує                      

1000,00 гривень за одиницю (комплект). На першому етапі перевірки аудитору 

необхідно з'ясувати джерела фінансування бюджетної установи, наявність 

спеціального фонду та чи являється бюджетна установа платником податку на 
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додану вартість. Це дасть змогу визначитися з субрахунками, на яких установа 

повинна відображати фактичні витрати, пов’язані з придбанням основних 

засобів.  При здійсненні аудиту надходження основних засобів слід визначити  

джерела надходження (придбання, безоплатна передача). Крім того, аудитор 

повинен перевірити, чи правильно і повно відображена інформація щодо 

надходження основних засобів в  меморіальних ордерах і чи правильно визначені 

коди економічної класифікації видатків (КЕКВ).  

При здійсненні перевірки нарахування зносу основних засобів слід 

визначити, чи правильно віднесені об’єкти до тієї чи іншої групи, встановлена 

норма нарахування зносу, кількість місяців експлуатації об’єктів в поточному 

році, керуючись при цьому Інструкцією з обліку необоротних активів  

бюджетних установ. Слід перевірити правильність заповнення необхідних 

регістрів та відображення на відповідних субрахунках суми нарахованого 

зносу. У процесі перевірки аудитор повинен складати робочі таблиці аудитора, 

а за результатами перевірки надати відповідний аудиторський звіт (висновок). 

Висновки. Необхідність і доцільність впровадження  зовнішнього та 

внутрішнього аудиту основних засобів у практику бюджетних установ 

зумовлена тим, що в процесі виконання лише наступного контролю  належно 

не здійснюється попередження фінансових порушень; тому наслідки   таких 

порушень по закінченню бюджетного року мінімізувати досить складно, а у 

більшості випадків - просто неможливо.  Завдяки встановленій об′єктивній 

реальності, аудит основних засобів у бюджетних установах має стати важливим 

інструментом збереження та ефективного використання активів,  забезпечення  

правильного обліку основних засобів, достовірності і повноти інформації, 

наведеної у відповідних формах бюджетної фінансової звітності. 
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бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади" від 28.09.11 р., №1001 

2.  Інструкція  щодо застосування економічної класифікації  видатків 

бюджету, затверджена наказом Держказначейства України від 25.11.08 р.                    

№ 495, зі змінами і доповненнями. 

3.  Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року, ч. 1, 2 / Пер. з 

англ..: Ольховікова О. Л., Селезньов О. В., Зєніна О. О. та інші. – К.: МФБ і 

АПУ, 2010. – 841с., 402 с. 
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

В результаті переходу української економіки на європейський рівень та 

становлення в державі ринкових відносин, побудова досконалої та ефективної 

податкової системи залишається актуальною. На даний час окремі елементи 

податкового механізму вимагають заміни, так як діюча податкова система не 

відповідає в повному обсязі вимогам нинішнього стану економіки. Саме  

податкова система є головним джерелом формування  дохідної частини 

бюджету України [1]. 

Податкова система відповідає економічному устрою країни, регулюванню 

економічних процесів, рівню розвитку продуктивних сил та є основою 

фінансової системи. 
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Податкова система  — це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових 

платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у 

встановленому законом порядку. Складається з прямих і непрямих податків [2]. 

На сьогодні перешкодою для проведення ефективної податкової політики 

існують такі проблеми як: необхідність фінансових ресурсів для виконання 

державних функцій, щодо регулювання розвитку економіки, систем державного 

управління, обороноздатності, недостатня підтримка на належному рівні 

суспільного добробуту, відсутній глибокий аналіз фінансових зв'язків в 

економіці.  

Податкова система України потребує ефективних змін, оскільки:   

-  структура податків є неоптимальною; 

- дана податкова система забезпечує скорочення податкових 

надходжень; 

- заплутаність податкового законодавства сприяє розвитку тіньової 

економіки та ухиленню від оподаткування;  

- однією з головних проблем є великий перелік податків, в тому числі і 

не ефективних. 

Для вирішення даних проблем необхідне реформування податкової 

системи, тобто створення більш раціональної, що дасть можливість забезпечити 

сприятливі умови для збільшення споживчого попиту, податкових надходжень 

до державних цільових фондів та усіх рівнів бюджету, дозволить забезпечити 

сприятливі умови для ведення бізнесу та здійснення інвестицій. 

Таким чином, щоб уникнути недоліків, які виникли у податковій системі, 

можна запропонувати наступні шляхи вирішення: 

- податковий облік повинен базуватися на результатах бухгалтерського 

обліку; 

 -  податкові закони повинні мати мінімальну кількість особливих 

порядків, пільг та виключень; 
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- зміни ставок податків та зборів, а також механізм їх сплати  повинні 

прийматися не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного 

року; 

- податкове навантаження змістити в бік непрямих податків; збільшити 

роль ресурсних та екологічних платежів, місцевих податків; ввести рентні 

платежі не лише на видобуток нафти і газу, а й на інші корисні копалини; 

- податки, які вважаються малоефективними повинні бути скасовані; 

- удосконалити процедуру реєстрації та адміністрування зборів податків. 

Здійснити реорганізацію органів державної податкової служби [3]. 

Отже, за допомогою використання зазначених методів можна досягти 

підвищенню життєвого рівня населення, економічного зростання в країні та 

сформувати досконалу, прозору, ефективну податкову систему. 
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ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ ПРИ ВИЗНАННІ ВИТРАТ ВИРОБНИЧИХ 

ЗАПАСІВ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

 

Реформування податкової системи України, що розпочалося 2010 р. і 

триває до сьогодні, прийняття Податкового кодексу України значно спростило 

розрахунок витрат виробничих запасів, що включаються при розрахунку бази 
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оподаткування податком на прибуток. Так, з прийняттям Податкового кодексу 

України було відмінено розрахунок приросту (убутку) балансової вартості 

запасів на складах, у незавершеному виробництві та у залишках готової 

продукції. Незважаючи на значне спрощення порядку визначення витрат 

виробничих запасів, залишаються невирішеними питання узгодження вимог 

П(С)БО та ПКУ в розрізі окремих операцій, що є принциповою необхідністю 

для повної гармонізації цих нормативних актів та зменшення відокремленості 

податкових розрахунків від системи бухгалтерського обліку. 

Витрати виробничих запасів для розрахунку бази оподаткування 

податком на прибуток відповідно до Закону України “Про оподаткування 

прибутку підприємств” 1 включались до витрат звітного періоду під час їх 

оприбуткування або оплати за них залежно від події, що сталася раніше, крім 

того за звітний період суб’єкт господарювання повинен був визначити приріст 

(убуток) балансової вартості виробничих запасів шляхом порівняння їх 

залишку на кінець та початок звітного періоду. 

Відповідно до вимог Податкового кодексу України для обчислення бази 

оподаткування податком на прибуток підприємств застосовується принцип 

відповідності доходів і витрат, а отже витрати виробничих запасів включаються 

до витрат в складі собівартості під час визнання доходу від реалізації.  

Невідповідність визнання витрат виробничих запасів призводять до 

виникнення податкових різниць. Під податковою різницею слід розуміти 

різницю, яка виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, 

активів, зобов’язань за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та 

доходами і витратами, визначеними податковим законодавством 2.  

В ході звичайної господарської діяльності виникають факти 

господарського життя, що призводять до виникнення податкових різниць, як 

тимчасових, так і постійних. При дослідженні операцій з виробничими 

запасами визначено перелік тих, що призводять до таких різниць, зокрема під 

час використання виробничих запасів на ремонт основних засобів може 

виникнути тимчасова податкова різниця, якщо витрати на поліпшення 
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(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) 

основних виробничих засобів в сумі перевищує 10 % їх вартості. Така 

податкова різниця ліквідується під час нарахування амортизації та не впливає 

на кінцевий результат визнання витрат з виробничими запасами.  

Відповідно до Положення бухгалтерського обліку “Податкові різниці” 

2 тимчасові податкові різниці поділяються на тимчасові податкові різниці, які 

виникають за господарськими операціями, пов’язаними з основними засобами і 

нематеріальними активами, та пов’язаними з придбанням запасів та/або 

виробництвом готової продукції. Такий поділ спричинений різним 

визначенням тимчасових податкових різниць в звітних періодах.  

Окрім тимчасових податкових різниць в операціях з виробничими 

запасами виникають постійні, які виникають у звітному  періоді  та не 

анулюється в наступних звітних податкових періодах. Перелік постійних 

податкових різниць, що виникають при операціях з виробничими запасами 

наведено на рис. 1. 
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Перелік операцій з виробничими запасами, що призводять до виникнення 
постійних податкових різниць 

Витрати виробничих запасів в складі фактичної вартості остаточно 
забракованої продукції (п. 138.7) 

Нестачі і втрати від псування виробничих запасів понад встановлені норми 
природного убутку (п. 138.8.5.и) 

Безоплатна передача виробничих запасів 

Добровільна передача виробничих запасів до Державного бюджету України або 
бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій вартість яких 
перевищує чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року 
(п. 138.10.6.а) 

Добровільна передача виробничих запасів для цільового використання з метою 
охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, 
музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що перевищує 10 відсотків оподатковуваного 
прибутку за попередній звітний рік (п. 138.10.6.д) 

Добровільна передача виробничих запасів на користь резидентів для цільового 
використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) 
та аудіовізуальних творів, більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за 
попередній податковий рік (п. 138.10.6.е) 

Витрати виробничих запасів, не пов’язані з провадженням господарської 
діяльності, а саме: використання на організацію та проведення прийомів, 
презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження 
подарунків (п. 139.1.1) 

Втрати у результаті уцінки виробничих запасів 

Витрати на придбання виробничих запасів у певних осіб за цінами, які вищі за 
звичайні ціни, що діяли на дату такого придбання 

 

Рис. 1. Операції з виробничими запасами, що призводять до виникнення 

постійних податкових різниць систематизовано на основі 3, 4. 

Отже, аналіз положень ПКУ дозволив виділити операції з виробничими 

запасами, що призводять до виникнення постійних податкових різниць, 

усунути яких можливо лише при зміні фіскальної політики держави. Проте, 

існування такої кількості операцій свідчить про практичну складність 

існуючого методичного підходу бухгалтерського обліку виробничих запасів 

та необхідність його удосконалення. 
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ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ 

ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

 

В Україні суб’єктами нормативного регулювання обліку є Кабінет 

Міністрів, Міністерства органів Держкомстатистики, Державна податкова 

служба, Національний банк та інші державні органи. Нормативними 

документами регламентуються як об’єкти обліку, так і схема кореспонденції 

рахунків. Основою бухгалтерського обліку є Закон України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність». Цей закон визначає правові 

засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку (в тому числі і   

виробничих запасів) та складання фінансової звітності в Україні [1]. 
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При організації бухгалтерського обліку та аналізу виробничих запасів 

необхідно користуватись законодавчими та нормативними документами. 

Основним нормативним документом, на якому ґрунтується облік виробничих 

запасів  у фінансовому обліку є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 

«Запаси», яке визначає методологічні засади формування у бухгалтерському 

обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності. Згідно 

положення під запасами розуміють активи, які: утримують для наступного 

продажу за умови ведення звичайної господарської роботи; перебувають у 

процесі виробництва з метою наступного продажу продукту виробництва; 

утримують для використання у процесі виробництва продукції, виконання робіт 

і надання послуг, управління підприємством [3]. 

Глобалізація економічних процесів та інформаційних технологій, 

розвиток всесвітнього ринку інвестицій сприяє розробці загальних принципів 

обліку та звітності, тобто впровадженню Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ). У міжнародних стандартах регламентуються основні 

моменти того напряму обліку, який розглядається в певному стандарті. Це 

полегшує розробку національних бухгалтерських стандартів з урахуванням 

міжнародних. Саме тому П(С)БО 9 "Запаси" має ряд спільних моментів з МСФЗ 

2 "Запаси", зокрема, щодо сфери застосування цих стандартів; умов визнання 

запасів і основних понять, пов'язаних з ними; рекомендацій щодо використання 

методів оцінки запасів і вимог до оцінки різних елементів звітності; розкриття 

інформації про запаси у різних формах фінансової звітності.  

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності»  визначає мету, склад і принципи підготовки фінансової 

звітності та вимоги щодо розкриття виробничих запасів у фінансовій звітності. 

Так, метою складання фінансової звітності є надання користувачам для 

прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства 

[3]. 



 305 

У П(С)БО 2 «Баланс» чітко вказано, що у статті «Виробничі запаси» 

показується вартість запасів, малоцінних швидкозношуваних предметів, 

сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних 

напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних 

матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході 

нормального операційного циклу [3]. 

У бухгалтерському балансі залишки виробничих запасів відображаються 

за фактичною виробничою собівартістю, що визначається згідно з Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку № 16.  До виробничої собівартості 

включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші 

прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені 

загальновиробничі  витрати. До складу прямих матеріальних витрат 

включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу 

вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих 

виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо 

віднесені до конкретного об’єкта витрат [3]. 

У податковому обліку основні вимоги з обліку виробничих запасів і 

їхнього включення до валових витрат підприємства визначені Податковим 

кодексом України. Так, доходи та витрати враховуються при обчисленні 

об’єкта оподаткування в момент їх виникнення незалежно від дати 

надходження або сплати грошових коштів. З метою достовірного визначення 

розміру витрат та дати їх виникнення платники податку визначатимуть 

собівартість товарів (робіт, послуг) до складу якої включатиметься вартість 

запасів [2]. 

Основні рахунки та субрахунки обліку виробничих запасів визначає План 

рахунків  бухгалтерського обліку та інструкції, затверджені наказом 

Міністерства фінансів України №246 від 20 жовтня 1998р. та №291 від 

30.11.99р. Перелік та форму типових первинних документів, які можуть 

використовуватися підприємствами при обліку сировини та матеріалів визначає 
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Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових первинних 

документів з обліку сировини і матеріалів» №193 від 21.06.96р. 

Наказ Мінфіну України «Про кореспонденцію рахунків» №143 від 

28.03.2002р. визначає типові бухгалтерські проведення пов’язані з обліком 

надходження, вибуттям та виробництвом виробничих запасів. 

Методичні рекомендації «Про застосування регістрів бухгалтерського 

обліку», затверджені Наказом Міністерства фінансів №938 від 19.10.2010р. 

надають методичні рекомендації про застосування регістрів з обліку 

виробничих запасів, які призначені для хронологічного,  систематичного  або  

комбінованого накопичення,    групування    та   узагальнення   інформації   про 

господарські  операції,  що  міститься  у  прийнятих   до   обліку первинних 

документах. Господарські операції відображаються в облікових регістрах під 

час надходження первинних документів або підсумками за місяць, в залежності  

від  характеру  і  змісту  операцій. 

Від забезпечення підприємства виробничими запасами значною мірою 

залежить ритмічність випуску продукції. Водночас їх розміри мають бути 

оптимальними, тому що вкладені в них кошти тимчасово вибувають з обороту. 

При визначенні величини і структури запасів основну увагу приділяють 

виявленню тенденцій зміни такого елемента, як виробничі запаси. Порядок їх 

аналізу зазначений в Наказі Мінфіну України «Про затвердження положення 

про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають 

приватизації» [4]. 

Отже, законодавчо-нормативна база стосовно обліку виробничих запасів 

є досить розробленою, що є ефективною передумовою функціонування системи 

управління. Проте існує недостатня кількість законодавчо-нормативної бази 

стосовно аналізу ведення обліку виробничих запасів 
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ПРОБЛЕМИ  ПРИЙНЯТТЯ  ДОВГОСТРОКОВИХ  УПРАВЛІНСЬКИХ  
РІШЕНЬ 

 

Довгострокові управлінські рішення передусім пов’язані із плануванням і 

фінансуванням проектів капітальних (реальних) інвестицій.  На відміну від 

поточних рішень, рішення про капітальні вкладення передбачають витрачання 

значних ресурсів для отримання майбутніх вигод впродовж 5,  10 або і більше 

років. Тобто, прийняття довгострокових  управлінських рішень про капітальні 

вкладення – це рішення про поточні витрати, що здійснюються з метою 

отримання прибутку у майбутньому. Ці обставини  визначають високий рівень 

ризику і потребують системного підходу та детального аналізу всіх аспектів, 

що стосуються прийняття відповідних управлінських рішень. 

Для того, щоб успішно вирішувати проблеми реалізації реальних 

інвестицій, слід застосовувати надійні методи визначення економічної 

ефективності  інвестиційних проектів, проте досі не розроблено чітку систему 

методичних положень, придатних  та зручних для використання на практиці. У 

підручниках з управлінського обліку докладно  розкрита методика прийняття 

довгострокових управлінських рішень з застосуванням наступних  показників 
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ефективності інвестиційних проектів : дисконтований період окупності, чиста 

теперішня (приведена) вартість, індекс дохідності (прибутковості), внутрішня 

норма дохідності тощо [1,2 ] 

Але для прийняття ефективних довгострокових управлінських рішень 

було б доцільно сформувати узагальнюючий  показник, який міг би  врахувати 

найприорітетніші    для кожного конкретного підприємства показники: 

 

Ез = ∑ (Хі * dі ) + ∑( Yj* dj) , 

 

де  Ез –  загальна ефективність інвестиційного проекту; 

 Хі – показники надійності підприємства; 

 dі  - вагомість показників надійності підприємства; 

 Yj – показники ефективності інвестиційних проектів; 

 dj  -  вагомість показників ефективності  інвестиційних  проектів. 

 Вагомість того чи іншого параметра може встановлюватись 

інвестором відповідно до тих критеріїв, які для нього найбільш важливі. При 

цьому сумарна  вагомість для показників надійності підприємства  і показників 

надійності інвестиційних проектів повинні дорівнювати одиниці : 

 

∑ (dі   + dj)  = 1,00 

 

Складовими  загальної  ефективності інвестиційних проектів можуть бути 

такi, що наведенi на рис 1. 

При визначенні середньозваженого показника надійності підприємства  

(∑(Хі*dі)) особливу увагу заслуговує показник безпеки інвестицій, що 

запропонували А.М. Турило  та С.В. Капітула, який вони пов’язують з ризиком 

неотримання підприємством прибутку  від вкладення коштів та ризиків власної 

неплатоспроможності цього підприємства [3, с.141]: 
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Рис. 1. Можливі показники загальної ефективності інвестиційних 

проектів 

 

Z 
БІВД = ІОП * 

max 

, 

 

де  БІВД –  безпека інвестицій, спрямованих на власну діяльність; 

 ІОП – імовірність отримання прибутку від вкладених коштів; 

 Z – значення Z – рахунку моделі прогнозування 

неплатоспроможності підприємства, розрахованого для власного підприємства; 

 Zmax – максимально можливе значення Z – рахунку моделі 

прогнозування неплатоспроможності підприємств. 

 Однак  слід зауважити, що   умовам діяльності українських 

підприємств більше відповідає універсальна дискримінантна модель, яка була 

побудована на основі кількох методик прогнозування неплатоспроможності 

підприємств: 

Можливі показники загальної ефективності інвестиційних проектів 

Показники надійності 
підприємства 
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інвестиційних проектів 

Коефіцієнт фінансової  автономії 

Коефіцієнт покриття 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
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(рентабельності)  

Внутрішня норма дохідності 

Чиста теперішня (приведена) 
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Дисконтований період окупності 
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Z = 1,5 *Х1 + 0,08*Х2 + 10 *Х3 + 5 *Х4 + 0,3 *Х5 + 0,1* Х6, 

де  Х1  –  чистий грошовий потік / зобов’язання; 

 Х2 – валюта балансу / зобов’язання; 

 Х3  - чистий прибуток / валюта балансу; 

 Х4 – чистий прибуток / виручка від реалізації продукції, робіт, 

послуг; 

 Х5  - виробничі запаси / виручка від реалізації продукції, робіт, 

послуг; 

 Х6 – виручка від реалізації продукції, робіт, послуг / валюта 

балансу. 

У випадку, коли приймається управлінське рішення стосовно 

спрямування інвестицій за межі підприємства, доцільно визначити  середній 

показник безпеки для обраних підприємств. 

 При визначенні середньозваженого показника ефективності 

інвестиційних проектів (∑( Yj* dj)), якщо значення показників ефективності 

інвестиційного проекту (Yj) задовольняють інвестора, їм присвоюють значення 

“1”, а якщо ні – “0”.  

  Кращим варіантом інвестування являється проект, для якого 

показник загальної ефективності буде максимальним. 

 Таким чином, запропонований підхід до прийняття довгострокових 

управлінських рішень дасть можливість точніше їх оцінювати і на підставі 

узагальнюючого показника прийняти оптимальне рішення про доцільність 

реалізації того чи іншого альтернативного варіанту. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИНТЕТИЧНОГО Й АНАЛІТИЧНОГО 

ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

 

Необхідність удосконалення обліку розрахунків за соціальним 

страхуванням з тимчасової втрати працездатності визначається зміною 

законодавчо-нормативної та документальної бази виплати працівникам 

допомоги. Нововведення пов’язані з нарахуванням на допомогу по тимчасовій 

непрацездатності єдиного соціального внеску (згідно з Законом про ЄСВ [2]) 

його сплачують за такими ставками: нарахування - 33,2%; утримання - 2%. 

Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання 

або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, відповідно до 

законодавства, оплачуються власником, за рахунок коштів підприємства. Слід 

пам’ятати про наступну особливість – період непрацездатності, як відомо, 

фіксується в календарних днях, а його оплата здійснюється за робочі дні за 

графіком роботи підприємства. Таким чином, з наведених аргументів випливає, 

що, наприклад, якщо працівник захворів у четвер, то роботодавець оплачує цей 

день, п'ятницю та понеділок, а субота і неділя як неробочі дні враховуються, 

але не оплачуються. Якщо непрацездатність триває, починаючи з вівторка 

(шостий день), виплата коштів здійснюється за рахунок коштів Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.  

В бухгалтерському обліку оплату допомоги за рахунок коштів організації 

відносять на відповідний рахунок витрат, а фінансування лікарняних з Фонду 

відображаються за рахунком 65 “Розрахунки за страхуванням”. Відповідно до 
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пп. 4.1 та пп. 5.3 Наказу “Про затвердження Змін до деяких нормативно-

правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку” 

введено окремий субрахунок 378 “Розрахунки з державними цільовими 

фондами” [3]. Таким чином, використання цього субрахунку дає можливість 

вести облік з державними цільовими фондами, зокрема стосовно розрахунків з 

тимчасової непрацездатності. Відповідно, при нарахуванні лікарняних за 

рахунок Фонду здійснюється запис: Дт 378 Кт 663. Для обліку нарахувань та 

утримань ЄСВ на допомогу з тимчасової непрацездатності використовується 

субрахунок 652 “За соціальним страхуванням”.  

Для полегшення заповнення звітів перед Фондами доцільно впровадити в 

бухгалтерський облік окремий субрахунок 653 “За соціальним страхуванням з 

тимчасової непрацездатності”. Для розмежування сум за рахунок роботодавця і 

Фонду слід відкрити субрахунки другого порядку: 653.1 “За соціальним 

страхуванням з тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця” та 653.2 

“За соціальним страхуванням з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів 

Фонду”. Таке бухгалтерське розмежування допоможе бухгалтеру відобразити 

достовірну інформацію з нарахувань, утримань та використання страхових 

коштів; скоротити час заповнення та своєчасність подання звітності до 

Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності. Розглянемо на прикладі відображення в обліку допомоги з 

тимчасової непрацездатності з використанням запропонованих субрахунків. 

Працівник відділу збуту Волков О.С. хворів 11 робочих днів, що 

підтверджується листком непрацездатності, з 01.03.12р. по 16.03.12р. Його 

страховий стаж – 7 років. Зарплата за попередні 6 місяців перед настанням 

страхового випадку склала 9200 грн., а кількість відпрацьованих днів за останні 

6 міс. – 101. Розрахуємо розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності. 

Спочатку, визначимо середньоденну зарплату: 9200грн / 101дн. = 91,09 грн. 

Оскільки, з перших 5 днів непрацездатності 2 дні – вихідні, підприємство 

сплатить суму допомоги лише за 3 дні: 91,09 х 3 дн. х 80 % = 218,61 грн.  

В такому разі, Фонд СС ТВП оплатить 582,98грн. (91,09 х 8 дн. х 80 % = 
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582,98 грн.). Відображення операцій нарахування допомоги з тимчасової втрати 

працездатності та утримання з неї ПДФО та ЄСВ зображені в таблиці 2. 

Крім того, слід нагадати, що відповідно до ч. 1 ст. 30 ЗУ “Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та 

похованням” [1], у разі порушення порядку використання страхових коштів 

страхувальники відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно 

витрачену суму страхових коштів та / або вартість наданих соціальних послуг і 

сплачують штраф у розмірі 50 % такої суми. За несвоєчасне повернення або 

повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників 

накладається штраф у розмірі 10 % таких сум, а також застосовується пеня в 

розмірі 0,1%, розрахована за кожний день прострочення платежу. 

У результаті проведеного дослідження, врахувавши вимоги законодавчо-

нормативної бази, можемо стверджувати, що удосконалення синтетичного та 

аналітичного обліку є об’єктивною необхідністю, у зв’язку з цим доцільно 

ввести такий субрахунок як 653, а для розмежування виплат допомоги з 

тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця і Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності коректніше відкрити 

субрахунки другого порядку: 653.1 та 653.2. 

Таким чином, при великій кількості листів непрацездатності 

впровадження в бухгалтерський облік зазначених рахунків допоможе 

бухгалтеру: відобразити достовірну інформацію з нарахування, утримання та 

використання страхових коштів; скоротити час заповнення звітності; своєчасно 

подати звітність до ПФУ та Фонду СС з ТВП. Варто відзначити, що таке 

бухгалтерське розмежування виключить можливість накладання штрафних 

санкцій, які призводять до зменшення прибутку суб’єкта господарювання. 
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Таблиця 2 – Відображення в бухгалтерському обліку нарахування та виплати 

лікарняних 
Кореспонденція 

рахунків № п/п Зміст операції 
Дт Кт 

Сума, 
грн. 

Нарахована допомога працівнику відділу збуту 
Волкову О.С. за рахунок коштів підприємства 93 663 218,61 

1. 
Нарахована допомога за рахунок коштів Фонду 

СС ТВП 378 663 582,98 

Утримано ЄСВ із допомоги, що виплачується 
підприємством: 218,61 х 2% = 4,37 663 653.1 4,37 

2. Утримано ЄСВ із допомоги, що виплачується 
за рахунок Фонду СС ТВП: 582,98 х 2% = 11,66 663 653.2 11,66 

Утримано ПДФО із допомоги, що виплачується 
підприємством: (218,61 – 4,37) х 15% = 32,14 663 641.1 32,14 

3. Утримано ПДФО із допомоги, що виплачується 
за рахунок Фонду СС ТВП:(582,98 – 11,66) х 15% = 

85,70 
663 641.2 85,70 

4. 
Перераховано на картрахунок допомога, що 

фінансується підприємством в день виплати зарплати 
(05.03.12): 218,61 – 4,37 – 32,14 = 182,10 

663 311.1 182,10 

5. 
Перераховано ПДФО та ЄСВ, що утримані з 

допомоги, виплаченої за рахунок коштів 
підприємства: 4,37 + 32,14 = 36,50 

641.1 
653.1 311.1 36,50 

6. 
Надійшли кошти з Фонду СС ТВП на 

спецрахунок для виплати допомоги з втрати 
працездатності 

311.2 378 582,98 

7. 
Перерахована на картрахунок допомога, що 

фінансується з Фонду СС ТВП:582,98 – 11,66 – 85,70 
= 485,62 

663 311.2 485,62 

8. 
Перераховано ПДФО та ЄСВ, що утримані з 

допомоги, виплаченої за рахунок коштів Фонду СС 
ТВП: 11,66 + 85,70 = 97,36 

641.2 
653.2 311.2 97,36 

9. 
Нараховано ЄСВ на всю суму допомоги: 

((218,61+582,98) х 33,2 %) = 801, 59 х 0,332 = 
266,12 

93 653 266,13 

10. Перераховано ЄСВ (33,2%) до ПФУ 653 311 266,13 
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ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА 

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ 

 

Сучасна економіка характеризується посиленням глобалізації, проявами 

якої є формування та розвиток світогосподарських взаємозв’язків, збільшення 

обсягів іноземних інвестицій, зростання фінансових ринків і загальне 

прискорення світового економічного розвитку. Глобалізація сприяє вирішенню 

як економічних, так і соціальних проблем. Проте, прогрес  в даній сфері в 

нашій країні залежить від вирішення  великого комплексу завдань, одним із 

яких є організація обліку. Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність” від 16.07.99 р. № 996-XIV однією із складових 

організації бухгалтерського обліку на підприємстві є облікова політика, яку 

воно встановлює самостійно. Облікова політика є фундаментом  облікової 

системи на підприємстві, від якої залежить фінансовий результат.  

Дослідженням впливу облікової політики на фінансові результати 

діяльності підприємства займається багато сучасних вчених-економістів, серед 

яких: Я.В. Соколов [5, с. 462], Ф.Ф. Бутинець [3, с. 508], В.В. Ковальов            

[4, с. 173], Т.В. Барановська [2, с. 34] та інші.  Більшість науковців у своїх  

працях надають перевагу лише окремим елементам облікової політики, які, на 

їхню думку, мають значний вплив на фінансові результати.  Проте, на 

сьогоднішній день, питання впливу елементів облікової політики на 
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задоволення інтересів суб’єктів господарювання щодо формування фінансових 

результатів швейної галузі залишається не достатньо дослідженим, тому є 

актуальним та потребує подальших наукових досліджень.  

Згідно зі ст. 1  Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” та п. 3 П(С)БО 1 облікова політика є сукупністю принципів, 

методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та 

подання фінансової звітності.  

Використання механізму раціонально побудованої облікової політики з 

метою впливу на фінансові результати, на нашу думку, можливе через 

оптимізацію методичних і організаційно-технічних способів ведення обліку. 

Усі діючі нормативні документи з бухгалтерського обліку та 

оподаткування можна розділити на дві групи: одноваріантні і багатоваріантні. 

Листом Мінфіну “Про облікову політику” від 21.12.2005 р. [1] в 

бухгалтерський облік введено таке поняття як “імперативні норми”, тобто 

норми, які підприємство не може змінювати на свій власний розсуд. Такі норми 

недоцільно розкривати в наказі про облікову політику і до них можемо 

віднести: подвійний запис, інвентаризацію, документування операцій, інші 

елементи методу бухгалтерського обліку.  

Протилежними імперативним є “диспозитивні норми”. Диспозитивна 

норма описує умови договору у вигляді можливого варіанту, при цьому не 

обмежуються можливості сторін самостійно його змінювати. 

Саме диспозитивні норми щодо бухгалтерського обліку, на відміну від 

імперативних, повинні розкриватися у обліковій політиці підприємства.  

Існують випадки, коли нормативні документи містять кілька варіантів 

відображення в обліку тих чи інших фактів господарського життя 

(багатоваріантні розпорядження). До зазначених варіантів можна віднести вибір 

методу оцінки вибуття запасів, який регламентується національним 

положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”. Використання 

кожного окремого методу призведе до отримання підприємством різної 

величини собівартості реалізованої продукції. Крім цього, п. 28 положення 
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(стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, передбачає можливість 

самостійного вибору підприємством одного з п’яти методів нарахування 

амортизації об’єкта основних засобів. При застосуванні того чи іншого методу 

буде різною річна сума амортизації а, отже, різним буде розмір витрат 

підприємства та, відповідно, фінансові результати. 

Іноді нормативні документи взагалі не містять конкретних розпоряджень 

відносно правил обліку окремих фактів господарського життя. В таких 

випадках підприємство самостійно розробляє певний спосіб виходячи з діючих 

положень бухгалтерського обліку.  

Нажаль, в даний час не в повній мірі використовують можливості 

облікової політики, як найдійовішого способу коригування фінансових 

показників.  Тому, в рамках нашого дослідження слід виділити найсуттєвіші 

елементи облікової політики які мають значний вплив на фінансові результати, 

а саме: вибір методу нарахування амортизації основних засобів та методу 

оцінки вибуття запасів. 

Слід звернути увагу на важливий момент – розмір прибутку слід 

оптимізувати, а не бездумно збільшувати або зменшувати. Тому спочатку 

необхідно мати цілі оптимізації [5]. 

Аналіз елементів облікової політики, які мають вплив на фінансові 

результати, свідчить про те, що в залежності від вибору конкретних елементів 

кожного способу та періоду відображення в фінансовій звітності можна 

сформувати максимальний та мінімальний розмір фінансових результатів.  

Підводячи підсумки можна стверджувати, що на сьогоднішній день 

підприємства мають реальну можливість залежно від своїх цілей і завдань 

впливати на величину одного з найважливіших показників фінансової звітності 

– фінансовий результат. Так, якщо підприємство зацікавлене в залученні 

інвесторів і кредиторів, перевага буде віддаватися в фінансовому обліку 

алгоритму отримання максимальної величини нерозподіленого прибутку у 

звітності. У випадку, коли підприємство не орієнтується на інтереси інвесторів, 

то, як правило, на практиці воно намагається занизити свої фінансові 
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результати з метою зменшення податку на прибуток. 

Продовжуючи роздуми про вплив елементів облікової політики на 

фінансовий результат, можна зробити висновки про зайву багатоваріантність 

елементів облікової політики, тому спробуємо визначити, в яких дозволених 

законодавством методах можна від них відмовитись. Проаналізувавши основні 

елементи облікової політики, визначимо тільки необхідні для обліку 

фінансових результатів, які полегшать роботу бухгалтера і дозволять 

отримувати достовірну інформацію. 

Отже, оптимальна кількість елементів облікової політики дасть змогу 

застосовувати лише необхідні для обліку фінансових результатів, що 

полегшить роботу бухгалтера і дозволить отримувати достовірну інформацію 

всіма користувачами. Корисність такого підходу нами вбачається і в тому, що 

користувач буде мати уявлення про правила обліку на підприємстві, розуміння 

яких дозволить сприймати подану в звітності картину фінансового становища 

підприємства, не тільки як результат фінансово-господарської діяльності, але і 

як результат їх бухгалтерської інтерпретації, зможе на основі єдиних правил 

здійснювати порівняння фінансових результатів різних підприємств однієї 

галузі. Зазначені пропозиції будуть сприяти формуванню повної, достовірної та 

нейтральної інформації по відношенню до всіх користувачів. 
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розвиток і визначеність концептуальних основ звітності досягаються 

шляхом методологічного обґрунтування формування стратегічної звітності. В 

сучасних умовах господарювання різко зростає попит на інформацію стосовно 

перспектив розвитку бізнесу і визначення пов'язаного з цим ризику. В даній 

інформації особливо зацікавлені найбільш впливові економічні гравці - 

акціонери та інвестори. 

В рамках економічних підходів економісти виділяють основні моделі 

головної цільової функції підприємства: модель максимізації прибутку, модель 

мінімізації трансакційних витрат, модель максимізації обсягу продажів, модель 

максимізації темпів зростання підприємства, модель забезпечення 

конкурентних переваг, модель максимізації доданої вартості, модель 

максимізації ринкової вартості підприємства. 

Незважаючи на законодавчу норму, яка полягає в тому, що метою 

діяльності комерційного підприємства є прибуток, на практиці набуває 

поширення інша цільова установка бізнесу - максимізація вартості 

підприємства, яка є однією з найновіших. Вона відображає одну з 

найважливіших концептуальних ідей сучасної парадигми теорії фірми: 

основною метою функціонування підприємства є максимізація добробуту його 

власників. 

На сьогоднішній день проблемам розвитку стратегічного обліку, 

стратегічного аналізу та формування стратегічної звітності присвячені праці 
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таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: І.Богата, С.Голов, З.Гуцайлюк,    

М. Друрі,  А.Хорин, В.Залевський,  А.Кармінський, Я.Крупка, С. Ніколаева, 

В.Палій, С.Пушкар, Б.Райан, Я.Соколов, С.Суворов, К.Уорд, М.Чумаченко, 

А.В.Шайкан, Л.Юр’єва, В.Яценко та інші. Зокрема, відбувається помітна 

активізація наукових досліджень стосовно розвитку стратегічного обліку та 

аналізу. Але, незважаючи на наукові публікації та дослідження в галузі 

стратегічного обліку, слід наголосити на відсутності методологічного 

забезпечення та визначення місця стратегічної звітності в системі управлінської 

звітності підприємства, що доводить актуальність теми нашого дослідження.   

Метою нашого дослідження є визначення ролі та місця стратегічної 

звітності в системі управлінської звітності підприємства, її необхідності для 

забезпечення інформаційних потреб користувачів на сучасному етапі ринкових 

відносин в Україні та  розробка методологічних основ забезпечення 

стратегічної звітності. 

В сучасних умовах «в результаті зміни цільових установок бізнесу 

змінюється парадигма звітності компанії: ключовим звітом за звітний період 

стає звіт про вартість компанії і доданий до нього звіт про ризики» [8, с.69]. 

Звітність, складена за стандартними формами, не відповідає вимогам 

управління підприємством і розвитку ділового партнерства,  вважає А.М.  

Хорин [8, с. 82].   

Сучасна облікова система своєчасно не надає інформацію для 

менеджменту, не враховує стратегічних питань, неспроможна надати потрібну 

інформацію для визначення вартості підприємства та його ефективності, а 

також для створення стратегічних планів та контролю їх досягнення. К. Друрі 

зазначає, що традиційний управлінський облік не задовольняє вимоги 

сучасного рівня розвитку виробництва і підвищеної конкуренції, надає 

інформацію, що дезорієнтує, непридатну для ухвалення рішень, втрачає 

самостійність, дотримуючись вимог фінансового обліку, і набуває допоміжного 

характеру, фокусується на внутрішніх аспектах діяльності компанії і не 

приділяє уваги навколишньому середовищу бізнесу [4,  с. 569]. 
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Щоб добитись конкурентних переваг, керівництво підприємства повинно 

мати повноцінну інформацію не тільки поточного, а передусім стратегічного 

характеру [7,  с. 11–12]. 

Нова парадигма звітності компанії дозволяє адаптувати бухгалтерську 

звітність до вирішення управлінських завдань, що розглядаються на найближчу 

та віддалену перспективу, погоджувати грошові оцінки, надані користувачам 

бухгалтерами, аудиторами, оцінювачами. 

Концепція підготовки звітності відповідає явно формульованій і відкрито 

висловлюваній позиції керівництва підприємства в галузі інформування 

зацікавлених сторін про його діяльність. 

Досвід роботи зарубіжних компаній показав, що для вирішення власних 

завдань сталого розвитку було направлено по шляху ініціативного включення 

додаткових відомостей фінансового та не фінансового характеру до складу 

річних звітів. Ця інформація розглядається користувачами як суттєво 

розвиваюча і коригуюча бухгалтерські дані. 

Стратегічна звітність базується в повному обсязі на даних 

«бюджетування, фінансового планування і прогнозування, показниках оцінки 

вартості» [8, с.69]. 

Бухгалтерська звітність заснована виключно на історичних грошових 

оцінках. Основу стратегічної звітності формують дисконтовані майбутні 

грошові потоки. Отримання таких оцінок можливе тільки в умовах знання 

ключових грошових і не грошових показників, які висвітлюються у фінансовій 

звітності. 

Формування і наповнення стратегічної звітності тісно пов'язане зі 

стратегією розвитку компанії. Президент Гільдії інвестиційних та фінансових 

аналітиків (ГИФА) Ідрисов А.Б. вважає: «... підприємство, яке не має стратегії, - 

це не бізнес, а всього лише набір активів, обтяжених борговими 

зобов'язаннями, і, отже, має оцінюватися з використанням майнового підходу, 

наприклад, на основі ліквідаційної вартості». 
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Отже, посилення ролі стратегічної звітності потребує ґрунтовних 

перетворень  в розумінні сутності та місця перспективної звітності в системі 

внутрішньої звітності підприємства. Система стратегічної звітності повинна 

бути націлена на забезпечення користувачів звітності інформацією про бізнес-

перспективи, про майбутню вартість підприємства, про ризики, фінансовий 

стан, фінансові результати та майбутні фінансові потоки. Перспективи 

подальших досліджень полягають у теоретичному обґрунтуванні стратегічної 

звітності та удосконаленні методологічного забезпечення з метою створення та 

відображення прогнозної інформації та її використання при прийнятті 

управлінських рішень. 
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СПІЛЬНІ РИСИ ТА ВІДМІННОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ У 

ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ 

На різних підприємствах виробничі запаси можуть мати різне 

призначення залежно від функції, яку вони виконують у процесі виробництва. 

Так, наприклад, дошки на меблевій фабриці створюють основу готової 

продукції меблів, а на машинобудівному, цукровому підприємствах дошки 

використовуються для поточного ремонту будівель тощо, безпосередньої участі 

у виробництві готової продукції не беруть. Тому важливо правильно 

класифікувати та обліковувати виробничі запаси на підприємстві. 

При  розгляді Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 

«Запаси»[1] та Положення стандарту бухгалтерського обліку 9 «Запаси» 

виявлено спільні риси та відмінності обліку запасів. [2] 

Так спільним є те, що запаси визначені як активи, які: 

а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; 

б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або 

в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у 

виробничому процесі або при наданні послуг. 

Чиста вартість реалізації визначається як попередньо оцінена ціна 

продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на 

завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу. 
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Справедлива вартість представлена сумою, за якою можна обміняти актив 

або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та 

незалежними сторонами. 

Придбані (отримані) або вироблені запаси в міжнародній та вітчизняній 

практиці зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Так 

собівартість запасів повинна включати всі витрати на придбання, витрати на 

переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього 

місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. 

Витрати на придбання запасів відповідно до МСБО 2 «Запаси» та ПСБО 9 

«Запаси» складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім 

тих, що згодом відшкодовуються суб'єктові господарювання податковими 

органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження 

та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукції, 

матеріалів та послуг. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті 

вираховуються при визначенні витрат на придбання. 

Оцінка запасів як за МСБО 2 «Запаси» так і за ПСБО 9 «Запаси» при 

відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому вибутті  

здійснюється за одним з таких методів: 

1) ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; 

2) середньозваженої собівартості; 

3) собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); 

4) нормативних затрат; 

5) ціни продажу. 

Витрати на переробку запасів складаються з витрат, прямо пов'язаних з 

одиницями виробництва, наприклад оплата праці виробничого персоналу. 

Вони також включають систематичний розподіл постійних та змінних 

виробничих накладних витрат, що виникають при переробці матеріалів у готову 

продукцію. Постійні виробничі накладні витрати представлені як непрямі 

витрати на виробництво, які залишаються порівняно незмінними незалежно від 



 325 

обсягу виробництва, такі як амортизація, утримання будівель і обладнання 

заводу, а також витрати на управління та адміністративні витрати 

заводу. Змінні виробничі накладні витрати визночаються як непрямі 

витрати на виробництво, які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно 

обсягу виробництва, такі як витрати на допоміжні матеріали та непрямі витрати 

на оплату праці. 

При розгляді МСБО 2 «Запаси» так і за ПСБО 9 «Запаси» виявлено 

відмінності у відображенні запасів.  

У МСБО 2«Запаси» приділено увагу питанням витрат, пов'язаних з 

переробкою запасів, а у П(С)БО 9 вказані питання не розглядаються. Але ці 

питання висвітлені у П(С)БО 16 «Витрати».  

У МСБО 2 «Запаси» вживається термін «виробничі накладні витрати». 

Проте у П(С)БО 16 «Витрати» замість цього використовується термін 

«загальновиробничі витрати». При цьому у П(С)БО 16 відсутнє поняття 

«спільні витрати», яке міститься у МСБО 2«Запаси» . 

МСБО 2  «Запаси» передбачає можливість створення резерву знецінення 

запасів (особливо для тих, які реалізуються за твердим контрактом), а в П(С)БО 

9 такого положення немає. 

МСБО 2 не дозволяє включати до витрат на придбання запасів курсові 

різниці, що виникають внаслідок останнього придбання запасів. Натомість у  

П(С)БО 9 таке положення відсутнє, але у П(С)БО 21 «Курсові різниці» подібне 

положення відповідає МСБО 2. 

МСБО 2 передбачає сторнування збитків від знецінення (п. 33) у разі, 

коли обставин, що спричинили списання запасів, більше немає. Згідно з 

останніми змінами до П(С)БО 9 у подібному випадку раніше визнані витрати не 

сторнуються, а визнається дохід, що є більш доцільним. 

Отже, проаналізувавши вітчизняні положення стандарти з міжнародним 

можна зробити такий висновок, що вітчизняні стандарти були створюворені та 

розроблені окремо від міжнародних стандартів, але у більшості аспектів 

грунтуються на їх аналізі. 



 326 

Список використаних джерел 

1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси» 

(переглянутий у 1993р.). 

2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені наказами 

Міністерства фінансів України за період 1999 – 2007рр. 

 

Федорченко НЛ. 

старший викладач 

Кошулько О.В. 

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського м. 

Кременчук 

 

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА: 

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ 

 

Організація роботи підприємства та облікового процесу починається з 

формування облікової політики. Ретельно продумана облікова політика 

забезпечує ефективну фінансово-господарську діяльність підприємства, а також 

максимальний ефект від ведення обліку. 

Висвітленням даного питання займалися такі науковці як Ф.Ф. Бутинець,  

О.М. Ганяйло, С.Ф. Голов, А.Г. Загородній, М.Т. Левочок, Л.В. Чижевська та 

інші. У працях цих вчених розкриваються проблеми формування облікової 

політики, основних аспектів її реалізації в практичній діяльності підприємства. 

Під обліковою політикою підприємства розуміють сукупність конкретних 

методів і способів організації та форм ведення бухгалтерського обліку, прийнят

их підприємством на підставі загальних правил та особливостей його роботи [2, 

с.223]. 

Облікова політика застосовується з урахуванням принципу послідовності, 

що передбачає постійне (із року в рік) застосування прийнятої стабільної 



 327 

облікової політики.Зміни в обліковій політиці можуть відбуватися у випадках: 

якщо змінюються на підприємствах статут; якщо змінюються вимоги органу, 

який здійснює функції з державного регулюванняметодології бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності; якщо зміни облікової політики забезпечать 

більш достовірне відображення подій  у бухгалтерському обліку і фінансовій 

звітності [1]. 

Під час  досліджень було з’ясовано, що сьогодні формування облікової 

політики на підприємствах України має низку проблем. Проблеми виникають 

вже на самому початку роботи над обліковою політикою, а саме при 

визначення пріоритетних напрямків побудови бухгалтерського обліку.Нами 

було виявлено, що питання, які виникають безпосередньо при розробці та 

реалізації облікової політики, так чи інакше, стосуються нормативної бази: по-

перше, через обмеженість нормативної бази. Існуюче бухгалтерське та 

податкове законодавство, яке визначає принципи, методи, прийоми 

бухгалтерського обліку недосконале та вузько направлене, що не дозволяє 

вирішити велику кількість питань за допомогою облікової політики. По-друге, в 

існуючій нормативній базі немає рекомендацій щодо відображення в обліку 

ізвітності окремих господарських ситуацій - рішення, які приймаються на 

підприємстві не мають об’єктивного підґрунтя, не всі питання можуть 

вирішуватися за допомогою облікової політики, оскільки не входять до її 

завдань. 

Узагальнюючи вище наведене, на підприємстві формувати облікову 

політику необхідно поетапно, враховуючи на кожному етапі такі питання: 

визначення завдань використання об’єктів бухгалтерського обліку щодо яких 

буде розроблена облікова політика; ретельне дослідження та оцінка факторів, 

які впливатимуть на здійснення вибору принципів, методів ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; ідентифікація даних 

принципів та методів з умовами діяльності підприємства та запитами 

користувачів звітної інформації; та звісно на останньому етапі безпосередньо 

оформлюється дана облікова політика відповідно до вимог. 
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На нашу думку, також є актуальним питання удосконалення облікової 

політики. Удосконалення облікової політики має рухатися шляхом актуалізації 

облікової політики та підвищення її якості.Що ж стосується якості облікової 

політики, то необхідно її підвищувати по таких критеріях як економічна 

доцільність, повнота, неупередженість облікової політики, несуперечливість 

законодавчій базі, раціональність методів обліку, відповідність цілям компанії 

та автоматизації обліку.Керівництво повинне постійно здійснювати контроль за 

дотриманням облікової політики, а також її вдосконалювати, що потребує 

додаткового навчання осіб, які відповідальні за застосування облікової 

політики, необхідно простежувати зміни в законодавстві, інформувати 

працівників про зміни в обліковій політиці, та інші заходи. 

Отже, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової і 

статистичної звітності на кожному підприємстві здійснюється на підставі 

нормативно-правових документів, що розробляються органами, на які 

покладено обов'язки регулювання у країні питань обліку і звітності. На нашу 

думку, це дає змогу вести бухгалтерський облік і складати фінансову звітність 

за єдиними принципами й формою і таким чином забезпечувати порівнянність 

облікової інформації. Облікова політика повинна обиратися підприємством 

чітко, якісно і обдумано. Адже вдало вибрана підприємством облікова політика 

дає  йому можливість ефективно здійснювати свою господарську діяльність. 
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Внутрішній аудит бере частину функцій внутрішньогосподарського 

контролю та сприяє ефективному виконанню завдань і цілей, задля яких 

функціонує підприємство. Актуальність створення на підприємствах 

підрозділів внутрішнього аудиту та нормативного регулювання їх¬ньої 

діяльності є беззаперечною. 

Питання розвитку внутрішнього аудиту є об’єктом досліджен¬ня в різних 

наукових роботах таких вчених як Прилипко С., Редько О., Ткаченко А.,          

Бодюк А., Сухарева Л. А.Білоуса, В.Кодацького, В.Кравченка, О.Макеєва, 

О.Пишну. В наукових працях ними розглядається поняття вну-трішнього 

аудиту, але не деталізуються основні проблемні аспекти його розвитку. Кожний 

із згаданих науковців по своєму розглядає функції внутрішнього аудиту та 

певним чином формує стратегічні та тактичні завдання. 

Основним аспектом будь-якої діяльності в цілому та внутріш¬нього 

аудиту зокрема є нормативне забезпечення. В Україні май¬же повністю 

відсутнє методичне забезпечення внутрішнього ау¬диту. Це у свою чергу 

призводить до недоліків при проведені аудиту. 

Для того, щоб поглибити знання в теорії та практиці внутріш¬нього 

аудиту необхідно звернутися до світової практики, оскільки в зарубіжних 

підприємств є більше досвіду в даному питанні. У світовій практиці під 

аудитом розуміють будь-яку процедуру, яка сприяє зменшенню схильності до 

ризику. 
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Належний внутрішній аудит повинен фіксувати та відслідковувати 

дотримання суб’єктами контролю вимог чинних законодавчих та нор-мативних 

актів щодо ефективності та цільового використання бюджетних або власних 

коштів, збереження майна, правомірність та ефектив¬ність використання 

фінансових, ма¬теріальних і трудових ресурсів, достовірності бухгалтерського 

обліку і звітності тощо [3, с. 163–171]. 

Належно організована робота внутріш¬нього аудиту, а особливо в умовах 

економіч¬ної кризи, спонукатиме працівників підприєм¬ства дотримувався 

чинного законодавства та нормативних актів, а також розробленої 

підприємством політики, планів, внутрішніх пра¬вил та процедур вчасно 

виявляти та знижу¬вати ризик непередбачених витрат чи втрати репутації 

підприємством. Ефективний внутрішній аудит може знизити витрати компанії 

на зовнішній аудит, але не може скасувати необхідність зовнішнього ау¬диту 

для компанії. Також важливо врахувати, що не рекомендуєть¬ся користуватися 

послугами зовнішнього аудитора компанії для проведення внутрішніх аудитів, 

оскільки подібне поєднання може призвести до втрати принципу незалежності, 

що є одним із пер¬шорядних чинників у роботі зовнішнього аудитора. 

На основі аналізу робіт сучасних вчених та вивчення світового досвіду 

можна виокремити такі принципи та вимоги щодо організації ефективної 

системи внутріш¬нього аудиту на підприємстві: надійність; динамічність; 

адаптивність; саморегуляція; постійність (постійне та ефективне 

функціонування системи внутрішнього аудиту дозволяє своєчасно виявляти 

випадки шахрайства, господарських порушень та інших відхилень від норм, що 

регулюють фінансово-господарську діяльність підприємства); безперервність 

розвитку та удосконалення системи внутрішнього аудиту. 

Підвищенню ефективності діяльності підприємства може суттєво сприяти 

інтеграція внутрішнього аудиту з управлінським обліком та функціонально-

вартісним аналізом, які спільно мають утворити систему дієвого 

корпоративного контролінгу, покликану вишукувати та мобілізувати резерви 

економії ресурсів, раціоналізацію технологічних процесів, зменшення 
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собівартості та підвищення конкурентоспроможності продукції, товарів, робіт 

(послуг). Таким чином наступним проблемним аспектом внутрішнього аудиту є 

визначення його місця серед системи управління підприємством. Тобто 

підприємство не повинне роз¬глядати внутрішній аудит як систему лише 

контролю з фіскальною метою, а як систему, що покликана знайти приховані 

резер¬ви на підприємстві з метою покращення ефективності діяльності 

підприємства [2, с. 54–57]. 

Не слід забувати і про такий аспект, як розробка методик внутрішнього 

аудиту, робочої документації тощо. Такі документи на підприємстві можна 

оформити у вигляді корпоративних стандартів, що значно полегшить роботу 

внутрішніх аудиторів та сприятиме усвідомленню управлінським складом  

підприємства тієї інформації, що надає аудит. 

Суб’єктами внутрішнього аудиту виступають працівники підприємства, 

які здійснюють контрольні дії при виконанні покладених на них обов’язків або 

тільки на основі відповідних прав, а також спеціалісти, що приймають рішення 

про активи підприємства (превентивний контроль), спеціалісти бухгалтерського 

підрозділу на етапі оформлення та здійснення операції (превентивний та 

поточний контроль) та спеціалісти, які здійснюватимуть ретроспективний 

контроль операцій та системи бухгалтерського обліку у розрізі аналітичних 

показників [2, с. 54–57]. 

До проблемних аспектів внутрішнього аудиту слід віднести: недостатню 

кількість методичних розробок з аудиторського контролю; неефективність 

діючої нормативно-правової бази в питанні внутрішнього аудиту; брак 

достатнього досвіду аудиторської діяльності; недостатня кількість 

кваліфікованих аудиторських кадрів; відсутність типових форм документів з 

аудиту в цілому та внутрішнього аудиту тощо [1, с. 32–35]. 

Перераховані проблемні аспекти розвитку внутрішнього ауди¬ту в 

Україні призводять до меншої ефективності здійснення внутрішнього аудиту на 

підприємстві та до недовіри щодо такої системи на підприємстві. Хоча із 

впровадженням внутрішнього аудиту підприємство має істотні переваги, 
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зокрема: виявлення резервів засобів та джерел підприємства; розробка 

рекомендацій щодо удосконалення системи обліку на підприємстві, що в 

кінцевому випадку призведе до економії витрат; ефективна система 

внутрішнього аудиту на підприємстві значно підвищує інтерес інвесторів до 

таких підприємств. 

Отже, ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення проблем, які 

мають місце в організації внутрішнього аудиту і роблять неможливим 

успішний розвиток внутрішнього аудиту. Першочерговим завданнями, на нашу 

думку, є: 

–   удосконалення законодавчого регулювання внутрішнього аудиту; 

–   визначення на методичному рівні принципів внутрішнього аудиту; 

–   подальша розробка і впровадження нормативів внутрішнього аудиту; 

–   поліпшення методики та організації внутрішнього аудиту, його якості; 

–   ідентифікація і усунення «слабких» місць в системі управління; 

–   оцінка ефективності інформаційних систем підприємства; 

–   контроль за виконанням управлінських рішень та поточної діяльності 

окремих структурних підрозділів підприємства; 

–   попередження шахрайств, помилок недоліків. 

Вирішення таких проблем спрямоване на укріплення позицій та 

авторитету внутрішнього аудиту в Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ В 

УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 

ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ. 

 

Перехід економіки України до ринкових відносин спричинив потребу 

кардинальної модифікації не лише методології, а й організації бухгалтерського 

обліку з міжнародною теорією та практикою. 

Облік основних засобів (ОЗ) здійснюється протягом усього життєвого 

циклу, від надходження на підприємство і до моменту їх ліквідації чи 

реалізації. 

Типовими формами первинної документації, якими оформлюють операції 

з обліку основних засобів, є такі уніфіковані форми документів: 

ОЗ-1 – акт приймання - передавання основних засобів (для внутрішнього 

переміщення); ОЗ-2 – акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих 

та модернізованих об’єктів; ОЗ-3 – акт на списання основних засобів; ОЗ-4 – 

акт на списання автотранспортних засобів; ОЗ-5 – акт про установлення, пуск 

та демонтаж будівельної машини; ОЗ-6 – інвентарна картка обліку основних 

засобів; ОЗ-7 – опис інвентарних карток з обліку основних засобів; ОЗ-8 – 

картка обліку руху основних засобів; ОЗ-9 – інвентарний список основних 

засобів; ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16 – розрахунок амортизації основних засобів [6]. 

Із первинних документів формується вхідна інформація під час 

автоматизованого розв’язання задач з обліку основних засобів та необоротних 

матеріальних активів. 

Основні завдання організації обліку й контролю наявності та руху 

основних засобів: правильне документальне оформлення та своєчасне 

відображення в регістрах обліку надходження, внутрішнього переміщення й 
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вибуття об’єктів основних засобів; контроль за збереженням основних засобів; 

контроль за витратами на ремонт основних засобів, а також за ефективністю 

використання основних засобів; правильне обчислення та відображення в 

обліку сум амортизації; отримання документально обґрунтованих даних про 

наявність та рух основних засобів за місцями їх експлуатації, а також у розрізі 

осіб, відповідальних за її збереження; виявлення результатів від реалізації 

об’єктів основних засобів або іншого їх вибуття [1]. 

Ефективного результату можна досягти з використанням інформаційних 

систем і комп’ютерних технологій обліку. 

Задачі можна розв’язувати по - різному: із застосуванням електронних 

таблиць; із застосуванням власних програмних продуктів, розроблених силами 

підприємства; із застосуванням універсального програмного забезпечення, 

запропонованого фірмами-розробниками для проведення розрахунків із 

планування, обліку, контролю та аналізу. 

Так, для виконання облікових робіт широкого використання набули такі 

програмні комплекси, як «1С: Підприємство», «Парус», «БЕСТ», «Галактика» 

тощо. Крім того, користувач може скористатися окремими їх модулями, які, 

наприклад, забезпечують облік основних засобів, складський облік, торгівлю, 

заробітну плату тощо. 

Автоматизоване розв’язання задач обліку основних засобів передбачає: 

документування операцій руху основних засобів; організацію поточного обліку 

наявності та руху основних засобів та складання звітності; розрахунок 

амортизації та зносу основних засобів; організацію поточного обліку 

амортизаційних відрахувань та зносу основних засобів, складання звітності; 

документування операцій із ремонту основних засобів; організацію поточного 

обліку ремонту основних засобів, складання звітності [2]. 

Налагоджування типових господарських операцій, що відображають 

зношуваність і рух основних засобів, може проводитися як у модулі 

господарські операції, так і в модулі основні засоби. 
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Результати їх виконання доступні для перегляду (корекції) в модулі 

господарські операції [3]. 

Зв’язок із модулем матеріальні цінності здійснюється за допомогою 

функції модуля документи      Накладна склад     ОЗ [4]. 

Наявні матеріальні цінності можна перевести в основні засоби. 

Результати роботи з модулем основні засоби контролюються за допомогою 

модулів баланс і банк [5]. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Актуальність.  Одним з ключових завдань виживання у зовнішньому 

середовищі в умовах кризисних ситуацій для будь-яких організацій є створення 

конкурентного ринку, ціни на якому формуються на підставі попиту та 

пропозицій. Основна роль аналізу в процесі управління діяльністю вітчизняних 
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підприємств визначається його спроможністю забезпечити можливість 

підвищення результативності прийняття управлінських рішень.  

Останнього часу у вітчизняній науці з’являється багато нових видів 

аналізу такі як: фінансовий, управлінський, маркетинговий, конкурентний, 

стратегічний, інвестиційний, внутрішньогосподарський та інше. Для 

відстеження тенденцій розвитку та удосконалення системи управління 

діяльністю підприємства необхідно застосування надійного та ефективного 

інструменту яким може стати управлінський аналіз.  

Значний вклад у розвиток та впровадження методики управлінського 

аналізу зробили такі вчені як Чумаченко М.Г.[1], Вахрушина А.М. [2], Баканов 

М.І. [3], Шеремет А.Д. [3], та інші.  

Аналіз останніх досліджень показав, що управлінський аналіз 

розглядається як внутрішньофірмовий, тобто присвячений в основному 

виробничим витратам, потенціалу підприємства тощо.  

Управлінський аналіз деякі автори розглядають як елемент 

бухгалтерського управлінського обліку [2, с.10], але де хто вважає що його 

необхідно розглядати як самостійну систему. Таким чином, управлінський 

аналіз представляє собою з одного боку, а з іншого – являється складовою 

частиною управлінського обліку, що призначений для забезпечення 

інформаційних потреб менеджменту з ціллю розробки тієї або іншої 

господарської тактики [4]. 

На думку автора, визнання існування підсистеми управлінського аналізу 

як складової системи комплексного аналізу господарської діяльності будь-

якого суб’єкта (компанії, фірми, холдингу тощо) є більш логічним.  

До функцій управлінського аналізу можна віднести: 

- процес планування та прогнозування на стадії прийняття управлінських 

рішень для уникнення небажаних результатів від їх негативних наслідків; 

- інформаційно-аналітичне забезпечення, яке дає можливість 

коригування ретроспективних даних про отримані результати; 
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- здійснює оцінку поточного стану бізнес-процесів з метою виявлення 

стратегічних проблемний місць у процесі управління.  

Етапи проведення управлінського аналізу включають в себе постановку 

конкретних цілей, виходячи з яких підприємство буде вирішувати відповідні 

завдання та обирати потрібну методику його проведення (рис.1). 

Управлінський аналіз має проводити на підприємстві спеціально створена 

стратегічна група, прерогативою якої є пошук внутрішніх резервів та 

врахування зовнішніх факторів з метою реалізації довгострокових цілей 

підприємства.  

Подальші дослідження управлінського як підсистеми комплексного 

економічного аналізу є розробка й обґрунтування методики з визначенням 

конкретних показників для його ефективного практичного застосування на 

підприємствах. 

Управлінський аналіз підприємства 

 

І етап ІІ етап ІІІ етап 

Визначення цілі та 

постановка завдань 

управлінського 

аналізу 

Збір інформації в 

системі управлінського 

і фінансового обліку 

підприємства 

Відбір необхідних 

аналітичних показників  та 

проведення управлінського 

аналізу за обраною 

методикою 

 

Узагальнення результатів управлінського аналізу та виявлення 

недоліків 

 

Визначення тенденцій та проведення корегування управлінських рішень 

 

Рис. 1 Етапи проведення управлінського аналізу на підприємстві 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІЙ 

СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Управлінський аналіз як чітко сформований безперервний інформаційний 

потік для прийняття управлінських рішень все більше вимагає до себе уваги з 

боку науковців і наражається на скептичне ставлення практиків. Вагомою 

проблемою є налагодження системи управлінського аналізу на підприємстві. 

Але така система не здатна створитись стихійно, без відповідної методологічної 

основи.  

Для визначення ролі управлінського аналізу у менеджменті підприємства 

необхідно обґрунтувати його місце у обліково-аналітичній системі. 

Економічний аналіз – це комплексне всебічне дослідження всіх сторін 
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діяльності підприємства на основі використання відповідних джерел 

інформації, вивчення окремих елементів економічної роботи, виявлення і 

вимірювання впливу факторів на результати діяльності підприємства, 

зіставлення затрат і результатів, узагальнення результатів аналізу і, нарешті, 

обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень з метою вибору 

оптимального [1, с.4–5]. Як правило, економічний аналіз поділяється на 

фінансовий (зовнішній) та управлінський (внутрішній) (рис.1). 

 

 

 

 

Рис.1 Обліково-аналітична система 

Як правило, управлінський аналіз проводиться для внутрішніх потреб, 

тому йому не надається достатньої уваги на багатьох підприємств, на відмінну 

від фінансового аналізу, який проводиться для зовнішніх контрагентів і 

характеризує фінансовий стан підприємства, та  вважається більш цінним в 

Україні. Але, за кордоном більше уваги надається якості управління. В 

американській  практиці управління для рангування фірм за якістю залучають 

висококваліфікованих фахівців — економістів і підприємців, які оцінюють 

підприємства за такими критеріями: якість управління, якість вироблюваних 

товарів і послуг, фінансовий стан підприємства, якість маркетингу, уміння 

залучати талановитих людей, сприяти їх розвитку и закріплювати їх за фірмою, 

довгострокові капіталовкладення та здібність до інновацій. 

Для більш детального роз’яснення ролі управлінського аналізі в обліково-

аналітичній системі, автор надає порівняльну характеристику та визначає його 

особливості (табл.1). 

 

 

Управлінський аналіз Фінансовий  ананаліз 

- управлінський облік як 
джерело інформації 
 

- фінансовий облік і звітність 
як джерело інформації 

Економічний аналіз 
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Таблиця 1 – Порівняльна характеристика управлінського та фінансового 

аналізу* 
Область 

порівняння 
Управлінський аналіз Фінансовий аналіз 

1 2 3 
Визначення Управлінський аналіз — це процес 

комплексного аналізу внутрішніх 
ресурсів і можливостей 

підприємства, направлений на 
оцінку поточного стану бізнесу, 
його сильних і слабких сторін, 

виявлення стратегічних проблем. 
Кінцевою метою управлінського 

аналізу є надання інформації 
менеджерам і іншим зацікавленим 
особам для ухвалення адекватних 

стратегічних рішень, вибору 
стратегії, яка найбільшою мірою 

відповідає майбутньому 
підприємства. 

Фінансовий аналіз — це метод 
оцінювання і прогнозування 

фінансового стану підприємства. 
Як метод дослідження аналіз 

полягає в розчленуванні цілого на 
складові. Протилежне поняття — 

синтез  — це метод вивчення 
предмета в цілісності єдності та 

взаємозв’язку його частин. Зв’язок 
“аналіз — синтез” притаманний 

будь-якому науковому 
дослідженню. Особливе значення 

він має в економічних 
дослідженнях як на макро-, так і на 

макрорівні. 
Використання 
систем обліку 

Використаються дані 
бухгалтерського, оперативного й 

статистичного обліку, а також 
будь-яка інша інформація, 
придатна для досягнення 

поставленої мети 

Строго систематизований аналіз на 
базі бухгалтерської звітності 

Спрямованість 
аналізу 

Виявити резерви зниження витрат і 
зростання прибутку, обґрунтувати 

управлінські рішення по їхній 
мобілізації у виробництво 

Дати обґрунтовану оцінку 
фінансового становища 

підприємства, кваліфіковано 
інтерпретувати аналітичні 

розрахунки 
Періодичність 

аналізу 
У міру необхідності та для 
внутрішніх регламентацій 

Відповідно до дат складання 
звітності (квартал, рік) 

Форми 
узагальнення 

Звіт про проведений аналіз, 
розробка програм по реалізації 
обґрунтованих управлінських 

рішень 

Табличний матеріал з вихідними й 
розрахунково-аналітичними 

даними, порівнюваними з 
нормативними коефіцієнтами 

Доступність 
результатів 
інформації 

Представляє комерційну 
таємницю, використається для 

внутрішнього управління 

Відкрита для всіх споживачів, 
формується на базі публічної 

звітності 
Регламентованість Не регламентований Регламентований 

*розроблено за джерелами [2, с.5-26;3, с.3-5] 
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Враховуючи порівняне можна визначити що, управлінський аналіз має 

більше широке застосування на підприємстві, несе важливу інформацію для 

керівного персоналу, та забезпечує підвищення ефективності управлінських 

рішень. 

Отже, управлінський аналіз є важливим елементом обліково-аналітичної 

системи підприємства. Але, його методичні підходи для його проведення на 

підприємствах не достатньо досліджені, у подальшому необхідно 

впроваджувати управлінський аналіз у практичну діяльність підприємств 

України. 
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ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ КОНТРОЛЮ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ: 

СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ 

 

Контроль є одним із інструментів управління, що дозволяє своєчасно 

виявити та ліквідувати ті передумови і фактори, які заважають ефективному 

здійсненню господарської діяльності суб’єктів господарювання. Контроль за 

станом лісових ресурсів є надзвичайно важливим, адже проводиться з метою 
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перевірки наявності лісових ресурсів, запобігання незаконних вирубок; 

доцільності здійснених витрат на формування, утримання та експлуатацію 

лісових ресурсів. Своєчасний контроль за станом лісу дозволяє попередити та 

виявити його нераціональне використання, а також знизити витрати на 

утримання та експлуатацію лісу. 

Теоретичним та практичним аспектам організації контролю на 

підприємстві присвячені наукові праці вчених, зокрема: Ф.Ф. Бутинця, 

Т.А. Бутинець, Н.Г. Виговської, Л.В. Нападовської, В.П. Пантелєєва, 

В.О. Шевчука та ін. Проте, не применшуючи внеску дослідників у розвиток 

питань організації контролю, залишається ряд невирішених питань щодо 

організації контролю лісових ресурсів, оскільки вони не розглядаються як 

самостійні об’єкти бухгалтерського обліку. 

На основі проведеного дослідження встановлено, що відсутня 

одностайність між вченими при трактуванні поняття “контроль”. Так, 

Ф.Ф. Бутинець [2, с. 9], В.П. Пантелєєв [4, с. 375] під контролем розуміють 

систематичне спостереження і перевірку відповідного об’єкту, а  С.І. Саченко – 

функцію управління [3, с. 13]. 

Бутинець Т.А. вважає, що контроль – це комплексна міжфункціональна 

концепція управління, метою якої є координація систем планування, обліку та 

аналізу, інформаційного забезпечення системи управління з метою збереження 

майна власника та прийняття відповідних рішень; цілеспрямована дія на процес 

суспільної праці для досягнення поставленої власником мети шляхом 

ефективного використання ресурсів, здійснення профілактики порушень та 

запобігання втрат майна власника [1, с. 39]. 

На наш погляд, Т.А. Бутинець найповніше трактує контроль, адже 

розглядає його як цілісну систему управління діяльністю підприємства, що 

забезпечує координацію всіх підсистем управління. Вважаємо, що контроль 

необхідно розглядати як систему заходів та інструментів, що забезпечують 

достовірне та ефективне ведення господарської діяльності підприємства, 
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збереження його майна, раціональне використання наявних ресурсів, а також 

виявлення й виправлення помилок та надання рекомендацій для їх усунення. 

Здійснення контролю передбачає наявність суб’єктів контролю, зокрема 

зовнішніх та внутрішніх. Порівняльна характеристика яких наведена на рис. 1. 

До компетенції суб’єктів зовнішнього контролю за лісовими ресурсами 

належать питання здійснення державного контролю за додержанням норм 

лісового законодавства суб’єктами господарювання (юридичними та фізичними 

особи, які є постійними та /або тимчасовими користувачами лісу). 

Держлісагентство є центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового господарства. 

Державне агентство лісових ресурсів здійснює контроль шляхом проведення 

планових та позапланових перевірок підприємств лісового господарства. 

Планова перевірка лісових ресурсів проводитися не частіше одного разу на рік, 

а її тривалість не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів 

малого підприємництва – п’яти робочих днів.  

 

 
Рис. 1. Суб’єкти контролю за лісовими ресурсами 

При здійсненні позапланової перевірки з’ясовують лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення, з обов’язковим 

зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на здійснення. Тривалість 

Суб’єкти контролю 

Зовнішні Внутрішні 

- органи виконавчої влади 
(Міністерство охорони Навколишнього 
природного середовища, Державне 
агентство лісових ресурсів; 
Республіканський комітет АРК з 
лісового і мисливського господарства, 
обласні управління лісового та 
мисливського господарства, 
підприємства, установи і організації, 
обласні, районні, міські, селищні та 
сільські Ради народних депутатів 

- органи управління підприємством 
(підрозділ внутрішнього контролю, 
ревізійна комісія, інвентаризаційна 
комісія, відділ внутрішнього аудиту); 
- працівники управлінського персоналу 
(бухгалтери); 
- співробітники на робочих місцях 
(лісники при виконанні своїх 
службових обов’язків) 
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позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо 

суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів, якщо інше не 

передбачено законом. Продовження строку здійснення планової та 

позапланової перевірки не допускається. 

Основне завдання при проведенні зовнішнього контролю – 

підтвердження дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні 

господарської діяльності, виявлення та попередження зловживань в процесі 

використання лісу.  

Внутрішній контроль за лісовими ресурсами здійснюється з метою 

виявлення та усунення наслідків неефективного використання лісу, а також для 

підтвердження достовірності даних щодо витрат на формування, утримання та 

експлуатацію лісових насаджень.  

Об’єктами контролю є лісові ресурси, а також господарські операції 

пов’язані з формуванням, утриманням та експлуатацією лісових насаджень.  

Завдання внутрішнього контролю лісових ресурсів є: 

– підтвердження достовірності відображення в бухгалтерському обліку 

лісових ресурсів; 

– встановлення правильності відображення господарських операцій в 

бухгалтерському обліку та звітності щодо витрат, здійснених при формуванні, 

утриманні та експлуатації лісових насаджень; 

– визначення достовірності та повноти документального забезпечення 

операцій з лісовими ресурсами; 

– перевірка дотримання розміру лісозаготівель за кожною породою. 

– виявлення та усунення порушень, а також відшкодування шкоди, 

заподіяної лісу внаслідок незаконних рубок та інших порушень; 

Отже, контролю за лісовими ресурсами здійснюють як зовнішні, так і 

внутрішні суб’єкти. Зовнішній контроль дозволяє виявити фінансові 

порушення, зловживання, розкрадання, марнотратство; встановити причини та 

умови, які їм сприяли, і винних у цьому осіб, ужити заходів щодо 

відшкодування завданого збитку, шкоди, розробити заходи по усуненню 
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недоліків і порушень, а також притягнути до відповідальності (адміністративної 

чи кримінальної) осіб, які допустили правопорушення. 

Внутрішній контроль має важливе значення, оскільки дозволяє виявити 

причини та фактори, які спричиняють нераціональне використання лісових 

ресурсів, а також знизити витрати на їх утримання та експлуатацію, що 

забезпечує підвищення рентабельності підприємств. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Амортизація як економічна категорія та складова фінансово-

господарської діяльності підприємства завжди була та залишається однією із 

обговорюваних тем, що знаходиться на перехресті науки та практики.  



 346 

Необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо 

удосконалення порядку бухгалтерського відображення амортизаційних 

відрахувань з урахуванням вітчизняних та світових напрацювань зумовили 

актуальність теми дослідження. 

Метою дослідження є систематизація методологічних засад та розробка 

рекомендацій щодо удосконалення обліку амортизації основних засобів. 

На сьогоднішній день серед вчених - економістів немає єдиного підходу 

до розуміння сутності поняття «знос», «амортизація». 

Більшість дослідників розглядають «амортизаційні відрахування» як 

щомісячне списання частини вартості основного капіталу з включенням у 

затрати підприємства, що водночас виступають джерелом відшкодування 

зношування основних засобів, утворюючи фінансові передумови інвестування. 

Саме тому система амортизаційних відрахувань є важливим чинником 

підвищення ефективності суспільного виробництва. 

«Знос» як втрату засобами праці своїх властивостей чи характеристик 

внаслідок певних обставин (експлуатації, впливу науково-технічного прогресу і 

т.п.), тобто це об'єктивно існуюче явище. Сума зносу завжди визначається в 

сумі амортизаційних відрахувань [2]. 

Поняття «знос» і «амортизація» є взаємообумовленими категоріями 

обліку. Таким чином, знос показує, наскільки змінилася вартість основних 

засобів у результаті їх участі у виробничому процесі, то амортизація відображає 

вартість, яка включена у витрати за певний звітний період [2].  

Практичним удосконаленням обліку амортизаційних відрахувань можна 

вважати нарахування податкової амортизації за кожним об'єктом окремо та 

щомісячно, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об'єкта 

основних засобів в експлуатацію, а також застосовуючи методи 

бухгалтерського обліку: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, 

прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий, при 

цьому треба зауважити, що метод прискореного зменшення залишкової 

вартості можливо застосовувати тільки у випадку амортизації основних засобів, 
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віднесених до груп 4 «машини та обладнання» та 5 «транспортні засоби», а 

амортизацію основних засобів груп 9, 12, 14 та 15 – нараховувати за 

прямолінійним або виробничим методами. Але застосування однакових методів 

амортизації не гарантує співпадання сум відрахувань. Розходження можуть 

проявлятися як за рахунок різниці у підходах до переоцінки та формування 

амортизованої вартості, так і за рахунок різних способів обліку витрат на 

ремонт та поліпшення. 

У бухгалтерському і податковому обліку визначено, що амортизація 

основних засобів проводиться до досягнення залишкової вартості об'єкта його 

ліквідаційної вартості. Однак, при цьому, треба пам’ятати, що під час вводу 

основних засобів в експлуатацію достовірно визначити точний строк їхньої 

експлуатації, фізичний або моральний знос на момент виведення із 

експлуатації, а також їхню справедливу вартість або вартість ТМЦ, які 

одержить підприємство від ліквідації об'єкта основних засобів досить важко. 

З метою удосконалення обліку амортизації основних засобів 

пропонується здійснення таких заходів: 

1) при встановленні норм амортизації додатково встановлювати 

коефіцієнти, що враховують умови експлуатації об’єкта та змінність роботи; 

2) надати підприємствам право самостійного вибору періоду 

відшкодування первісної вартості при застосуванні прискореної амортизації; 

3) усі витрати, пов’язані з поліпшенням основних засобів, включати до 

валових витрат і собівартості продукції. Ці витрати необхідно враховувати за 

місцем виникнення (цехами, підрозділами і за об’єктами) [5]. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

 

В сучасних умовах господарювання вітчизняних підприємств 

інформаційне забезпечення управління фінансово-господарським процесом має 

першочергове значення. Особливою умовою збору інформації для прийняття 

управлінських рішень є її якісне узагальнення, як правило, цей процес 

пов’язаний з багатьма проблемами. 

Аналіз останніх досліджень показав, що вирішенню питань пов’язаних з 

обліком приділяли увагу в своїх роботах, такі вчені як: Ф.Ф.Бутинец [1], 

В.В.Сопко [2], та інші. 

У зв’язку з постійними змінами у національному макросередовищі для 

підтримки активності та доходності діяльності підприємства за допомогою   

прийняття ефективних управлінських рішень існує постійна потреба у вхідній 
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обліковій інформації. Тобто, інформаційне забезпечення має відповідати 

вимогам внутрішніх і зовнішніх користувачів.  

Таблиця 1 – Фактори впливу на організацію обліку 

Внутрішні Зовнішні 
Життєвий цикл підприємства  Глобалізація економічних процесів, поява нових 

організаційно-правових форм, об’єднань підприємств 
Розміри бізнесу Рівень розвитку національного фондового ринку та 

цінних паперів 
Чисельність працюючих Історичні  
Тип виробництва та форма 
спеціалізації 

Умови господарювання 

Форма власності Система нормативного регулювання діяльності груп 
підприємств та процесу формування внутрішніх 
розрахунків 

Організаційно-правова форма 
господарювання 

Рівень розвитку галузі економіки 

Рівень професійної підготовки 
облікових працівників; 

Наявність інфляційних процесів в країні 

 
Економічна ситуація, що склалася за період становлення незалежності 

нашої держави та входження її в світову спільноту, потребує значних 

структурних змін, а також необхідність масштабного реформування системи 

бухгалтерського обліку та звітності. Тому, наступним етапом стало 

реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів, 

створення нової нормативної бази бухгалтерського обліку вимагає рішення цієї 

проблеми на національному рівні.  

Міжнародні стандарти фінансової звітності виступають на даний момент 

ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка 

розкриває діяльність суб'єктів господарювання, створює достовірну базу для 

визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов'язань, яка надає можливість 

об'єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих 

суб'єктів, а також порівнювати результати їх діяльності в цілях забезпечення 

адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських 

рішень[3]. 

Перевагами МСФЗ є чітко визначений майновий стан власників 

підприємства; здійснення обліку відбувається не тільки заради забезпечення 

фіксації господарських операцій, майна підприємства, він дозволяє 
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контролювати виконання підприємством зобов'язань, наявність і рух майна, 

ефективного використання матеріальних і фінансових ресурсів та дозволяє 

здійснювати ефективний фінансовий аналіз підприємства щодо його ліквідності 

та платоспроможності; дає можливість реального прогнозу щодо майбутньої 

діяльності підприємства. Фінансова звітність, яка підготовлена за МСФЗ, є 

доступною не тільки для фахівців, а й для широкого кола користувачів [4]. 

Важливим моментом розвитку бухгалтерського обліку в Україні також є 

практичне застосування наукових розробок. Тому, що не завжди теоретичні 

досягнення в галузі облікових наук впроваджується у роботу вітчизняних 

підприємств. Такий стан пов’язаний з відсутністю взаємовідносин між 

підприємствами і науковцями. 

Отже, на думку авторів, бухгалтерський облік у подальшому має 

спрямовуватися на можливість запровадження теоретичних інновацій у 

практичній діяльності, це дасть змогу більш ефективно приймати управлінські 

рішення, застосовувати новітні підходи та інструменти з метою підвищення 

якості облікової інформації у перспективі. 
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