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СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Агафоненко О.Ю.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку і аудиту 
Донецького державного університету управління
Папаіка Л.Є.
студент
Донецького державного університету управління

В статті проведено статистичне дослідження стану зовнішньоекономічної діяльності Доне-
цької області, виявлено основних тенденцій та особливостей, а також проблем розвитку регіо-
ну та перспективи подальшого розвитку економіки області. Проаналізовано основні етапи ви-
вчення зовнішньоекономічної діяльності окремо взятого регіону. Обґрунтовано що Донецька 
область є найбільшим промисловий регіоном України та основними її галузями економіки є 
вугільна, металургійна, коксохімічна, хімічна промисловість, важке машинобудування, вироб-
ництво будматеріалів, електроенергетика, транспорт. Розглянуто основні економічні показники 
Донецького регіону та проблем, які виникають в економічному плані.
Ключові слова: Донецька область, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, статис-
тичне дослідження, статистичні показники, товари, послуги.

Постановка проблеми. При вивченні та аналізі 
світової економіки, яка неодмінно характеризуєть-
ся наявністю інтеграційних процесів і зростаючої 
глобалізацією виробництва, ринків збуту, необхідно 
розглянути таку категорію, як міжнародне співробіт-
ництво. Міжнародне співробітництво багато у чому 
допомагає національним економікам пристосову-
ватися до міжнародних норм, правил і принципів. 
Активний розвиток міжнародного співробітництва, 
а саме розширення економічних зв'язків на міжна-
родному рівні сприяє підтриманню і зміцненню та-
ких зв'язків, зниженню ризиків при здійсненні між-
народних операцій, підвищенню рівня міжнародної 
безпеки.

На нинішньому етапі розвитку світової економіки 
склалася ситуація, коли розвиток і активізація зовніш-
ньоекономічної діяльності (ЗЕД) є однією з головних 
умов стабільної роботи економіки країни, її оздо-
ровленню. З цього випливають такі функції ЗЕД, як: 
зменшення обсягів зовнішньої заборгованості держа-
ви; оптимізація структур господарювання.

Здійснення ЗЕД неможливо організувати тільки 
на вищому рівні. Для досягнення цілей та завдань, 
поставлених перед учасниками ЗЕД необхідно ство-
рити систему регулювання ЗЕД на регіональному 
рівні. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків в 
кожному регіоні дозволив би вивести такі регіони на 
якісно-новий рівень розвитку, сприяв би їх виходу 
на міжнародний економічний простір і так само ви-
рішив різні соціально-економічні проблеми регіонів, 
що розвиваються.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням розробки стратегій і планів, оцінки і аналі-
зу економічної ефективності зовнішньоекономічної 
діяльності країни, регіону, підприємства приділили 

увагу різні закордонні та вітчизняні вчені. Безпосе-
редньо Миролюбова Т.В. [1] в своїх працях значну 
увагу приділила методиці визначення ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності шляхом розрахун-
ку різних показників (показник абсолютної ефектив-
ності експорту, економічна ефективність реалізації 
експортних товарів на зовнішньому ринку, ефектив-
ність використання оборотних і необоротних фондів 
підприємства). Методика оцінки ЗЕД Дем'яненка 
А.Р. [2] відрізняється від попередньої тим, що автор 
пропонує розглядати вплив кожного елемента ЗЕД 
на всю систему.

Мета дослідження полягає у проведенні статис-
тичного аналізу стану зовнішньоекономічної діяль-
ності Донецької області, виявленні основних тен-
денцій та особливостей, а також проблем розвитку 
регіону.

Виклад основного матеріалу. В умовах приско-
реного розширення процесів глобалізації зростає 
роль транскордонного співробітництва економічних 
регіонів, з'являються нові і перспективні можливості 
для розвитку господарської діяльності периферій-
них територій, а також досягнення такими регіонами 
конкурентоспроможного рівня.

Виходячи з цілей статті, можна виділити такі ета-
пи вивчення зовнішньоекономічної діяльності окре-
мо взятого регіону:

вивчення геополітичного середовища досліджу-
ваного регіону;

збір і аналіз абсолютних показників ЗЕД регіону;
збір і аналіз відносних показників ЗЕД регіону;
визначення структури зовнішньоекономічної ді-

яльності регіону;
оцінка інтенсивності та результатів ЗЕД дослі-

джуваного регіону.
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Основу експорту складали недорогоцінні метали 
та вироби з них – 64,2 % від загального обсягу (в т.ч. 
чорні метали – 55,6 %, вироби з чорних металів – 
7%). Експорт мінеральних продуктів становив 14 % 
(в т.ч. мінеральне паливо, нафта та продукти її пере-
гонки – 11,7 %, сіль, сірка – 2,3 %), транспортних за-
собів – 6 %, машин, устаткування та механізмів – 4,5 
%, продукції хімічної промисловості – 4,5 % (у т.ч. 
добрива – 2,2 %), готових харчових продуктів – 3,8 
% (рис. 1 та рис. 2) [4].

2012 рік

119

826,6

808,8

1745

1202,9

561,4
8867

Інші товари

Сільськогосподарська і
продовольча продукція
Продукція хімічної галузі

Мінеральна продукція

Транспортні засоби

Машини та обладнання

Недрагоцінні метали та вироби
з них

Рис. 1. Товарна структура експорту за 2012 рік 
(млн. дол. США)

Що стосується імпортних операцій, то підприєм-
ства області у 2013 році співпрацювали зі 111 краї-
нами світу. Найбільш інтенсивно торговельні зв'язки 
з імпорту товарів розвивалися з компаніями таких 
країн, як СНД і Європи. З країн СНД в область ім-
портовано 54,3 % усіх товарів, з країн Європи – 25,3 
%, Азії – 13 %, Америки – 6,4 %, Африки – 1 %.

Найбільші обсяги імпорту здійснені з Російської Фе-
дерації – 50,3% від загального обсягу імпорту, Китаю – 
8,2%, Німеччини – 5,8%, США – 5,4%, Австрії – 4,1%, 
Литви – 3,6 %, Польщі – 2,9%, Казахстану – 2,2%.

2013 рік

104,3

703,2

586,7

1738

738

574,8
7962,6

Інші товари
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Продукція хімічної галузі

Мінеральна продукція

Транспортні засоби

Машини та обладнання

Недрагоцінні метали та вироби
з них

Рис. 2. Товарна структура експорту за 2013 рік 
(млн. дол. США)

В товарній структурі імпорту переважали міне-
ральні продукти – 54,5% від загального обсягу (в т.ч. 
мінеральне паливо, нафта та продукти її перегонки 
– 53,1%), недорогоцінні метали та вироби з них – 
14,4% (у т.ч. чорні метали – 10,8%). Імпорт машин, 
устаткування та механізмів склав 8,3%, продукції хі-
мічної промисловості – 5,2%, готових харчових про-
дуктів – 3,6%, полімерних матеріалів, пластмас і ви-
робів з них – 3,2%, виробів з каменю, гіпсу, цементу, 
кераміки, скла – 2,1% (рис. 3 та рис. 4) [4].

Донецька область є найбільшим промисловий ре-
гіоном України. Саме ця область забезпечує більш ніж 
20 % промислового виробництва держави (при умові, 
що населення Донецької області складає лише 10% 
від загальноукраїнського). Основними галузями еко-
номіки є вугільна, металургійна, коксохімічна, хіміч-
на промисловість, важке машинобудування, виробни-
цтво будматеріалів, електроенергетика, транспорт [3].

Зовнішньоторговельний оборот товарами і по-
слугами Донецької області за 12 місяців 2013 року 
склав 19 млрд. 733,2 млн. дол. США і мав позитивне 
сальдо 6 млрд. 260,2 млн. дол., в т.ч. експорт стано-
вив 12 млрд. 996,7 млн. дол., імпорт – 6 млрд. 736,5 
млн. дол. США (табл. 1.).

Таблиця 1 
Зовнішньоторговельний оборот товарами
і послугами

2012 рік 2013 рік 2013 до 2012 
у %

Зовнішньо-
торговий 
оборот 

20697,6 19733,2 95,3

Експорт 14818,2 12996,7 87,7
Імпорт 5879,4 6736,5 114,6
Сальдо +8938,8 +6260,2 70,0

За своїм внеском у сукупний вітчизняний екс-
порт/імпорт товарів Донецька область, як і раніше, 
займає лідируючу позицію. Згідно з даними Держав-
ного комітету статистики України, за 12 місяців 2013 
року питома вага області у загальному обсязі експор-
ту товарів становив 19,6% (перше місце серед всіх 
регіонів України), в імпорті товарів – 5,3% (четверте 
місце).

Основною складовою зовнішньої торгівлі Доне-
цької області становить торгівля товарами (93,8%). 
За січень-грудень 2013 зовнішньоторговельний обо-
рот товарами порівняно з відповідним періодом ми-
нулого року становив 18 млрд. 516,2 млн. дол. США, 
в тому числі експорт – 12 млрд. 408,2 млн. дол. 
США), імпорт – 6 млрд. 108 млн. дол. США).

Найбільш великими партнерами Донецької об-
ласті у 2013 році були країни СНД, Європи та Азії з 
питомою вагою у зовнішньоторговельному обороті 
відповідно 39,9%, 25,9% та 22,3%. Мав менш значні 
показники зовнішньоторговельний оборот області 
з країнами Африки, Америки, а також Австралії та 
Океанії (відповідно 6,8%, 4,9%, 0,02%).

Продукція підприємств і організацій регіону ви-
возилася в 141 країни світу. Частка країн СНД у за-
гальному обсязі експорту склала – 32,8 %, Азії – 26,9 
%, Європи – 26,2 %, Африки – 9,6 %, Америки – 4,2 
%. Питома вага країн Європейського Союзу стано-
вив 25,7 %.

Найбільші обсяги експортних постачань здійсню-
валися в Російську Федерацію – 19,7 % від загально-
го обсягу експорту, Італії – 10,7 %, Туреччину – 9,9 
%, Казахстану – 6,4 %, Єгипет – 6,1 %, Індії – 3,3 %, 
Білорусі – 3,1 %, Болгарії – 2,7 %, Польщі – 2,5%.
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Зовнішньоторговельні операції в 2013 році здій-
снювали 471 підприємств Донецької області з парт-
нерами із 167 країн світу. Послуги на зовнішньому 
ринку надавали 302 підприємства 167 країн світу, 
споживали – 325 підприємств із 102 країн.

Експорт послуг в 2013 році порівняно з 2012 
роком зменшився на 14,2% і склав 588,5 млн. дол. 
США, імпорт збільшився на 0,9% і склав 628,5 млн. 
дол. США. Від’ємне сальдо зовнішньоекономічних 
послуг склала 40 млн. дол. США.

2012 рік

298,2 452,2

505,5

2470,7

196,8

670
658,7

Інші товари
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продовольча продукція
Продукція хімічної галузі

Мінеральна продукція

Транспортні засоби

Машини та обладнання

Недрагоцінні метали та вироби
з них

Рис. 3. Товарна структура імпорту за 2012 рік 
(млн. дол. США)

2013 рік
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Продукція хімічної галузі

Мінеральна продукція
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Рис. 4. Товарна структура імпорту за 2013 рік 
(млн. дол. США)

Найбільшу частку в експорті становили тран-
спортні послуги – 45,5 % від загального обсягу, ді-

лові послуги – 27,8 % загального обсягу експорту, 
послуги з переробки матеріальних ресурсів – 14,9 %, 
будівельні послуги – 3,8 %, послуги, пов'язані з по-
дорожами – 2,6 %.

В імпорті послуги в сфері телекомунікації, 
комп'ютерні та інформаційні послуги становили 23,8 
% від загального обсягу, ділові послуги – 22,3 %, по-
слуги, пов'язані з фінансовою діяльністю – 16,6 %, 
транспортні послуги – 10,9 %, послуги пов'язані з 
подорожами – 8,5%, роялті та інші послуги, пов'язані 
з використанням інтелектуальної власності – 7,4 %, 
послуги страхування – 6,3% [4].

Незважаючи на високі економічні показники До-
нецький регіон стикається з безліччю проблем в еко-
номічному плані: згортання виробництва, високий 
рівень заборгованості, низький рівень життя насе-
лення. Головним недоліком ведення зовнішньоеко-
номічної діяльності в Донецькій області і в Україні 
в цілому є відсутність у достатньому обсязі інозем-
ного довгострокового інвестування, що дозволило 
б планувати свою діяльність на довгострокову пер-
спективу, не побоюючись при цьому браку ресурсів 
у процесі здійснення діяльності. Але через неста-
більність економіки в Україні залучити інвесторів на 
вигідних умовах стає практично неможливо.

Висновки. Таким чином, дослідивши показники 
зовнішньоекономічної діяльності в Донецькій об-
ласті можна зазначити, що не дивлячись на виника-
ючі перед виробниками цього регіону проблеми (як 
зі сторони недосконалого законодавства у сфері ре-
гулювання зовнішньоекономічної діяльності, так і з 
боку зарубіжних партнерів, з їх небажанням інвесту-
вати в розвиток області), регіон залишається одним 
з провідних за показниками зовнішньоекономічної 
діяльності в країні. За умови вигідного і довгостро-
кового інвестування в розвиток економіки регіону 
можна очікувати економічної стабільності, прива-
бливості регіону і розвитку науково-технічного по-
тенціалу.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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В статье проведено статистическое исследование состояния внешнеэкономической деятельности 
Донецкой области, выявлено основные тенденции и особенности, а также проблем развития реги-
она и перспективы дальнейшего развития экономики области. Проанализированы основные этапы 
изучения внешнеэкономической деятельности отдельно взятого региона. Обосновано что Донец-
кая область является крупнейшим промышленный регионом Украины и основными ее отраслями 
экономики являются угольная, металлургическая, коксохимическая, химическая промышленность, 
тяжелое машиностроение, производство стройматериалов, электроэнергетика, транспорт. Рассмо-
трены основные экономические показатели Донецкого региона и проблем, которые возникают в 
экономическом плане.
Ключевые слова: Донецкая область, внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, стати-
стическое исследование, статистические показатели, товары, услуги.

STATISTICAL INDICATORS OF THE DEVELOPMENT
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN DONETSK REGION

Agafonenko O.Yu.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Donetsk State University of Management
Papaika L.E.
Student
Donetsk State University of Management

This paper conducted a statistical study of foreign economic activity of the Donetsk region, identified the 
main trends and characteristics and problems of the region and the prospects for further development of the 
regional economy. The basic stages of the study of foreign economic activity of a particular region. Proved 
that the Donetsk region is the most industrialized regions of Ukraine and its main industries are coal, 
iron and steel, coke, chemicals, heavy machinery, building materials, electricity and transport. The main 
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КОНТРОЛІНГ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
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У статті досліджено роль контролінгу в управлінні збутом товарів на підприємстві торгівлі. 
Визначено мету та завдання контролінгу збутової діяльності, охарактеризовано функції та 
види контролінгу збуту на підприємствах роздрібної торгівлі.
Ключові слова: контролінг, збут, управління збутовою діяльністю, маркетинг-контролінг, 
стратегічний контролінг, оперативний контролінг, торговельне підприємство.

Постановка проблеми. Реалії ринкової еконо-
міки визначили величезну кількість проблем, прак-
тичне вирішення яких ускладнено через відсутність 
відповідних теоретичних розробок. Однією з таких 
проблем, причому найбільш актуальних на сьогодні, 
є проблема збуту товарів. Таке становище підпри-
ємств і організацій як суб'єктів ринкових відносин 
змушує сьогодні в багатьох випадках по-іншому роз-
глядати проблеми управління їх фінансово-госпо-
дарською діяльністю. Саме тому, у сучасних умовах 
господарювання відбувається об'єктивний процес 
зростання ролі і значення таких функцій управлін-
ня, як облік, планування, аналіз і контроль, з одно-
часним переосмисленням їх завдань, наповненням 
новим змістом. У зв'язку з цим особливо актуальним 
для теорії і практики вітчизняного управління є до-
свід країн Заходу, які з метою забезпечення ефектив-
ного управління та довгострокового існування своїх 
фірм впроваджують і з успіхом використовують у 
себе систему контролінгу [1].

Контролінг, як нова система стратегічно орієнто-
ваного управління діяльністю підприємств, займає 
одне з провідних місць у країнах з розвиненою рин-
ковою економікою. Впровадження на вітчизняних 
підприємствах торгівлі системи контролінгу, яка 
поєднує в собі компоненти управлінського обліку, 
контролю, аналізу та інформаційно-аналітичного 
забезпечення, дозволить своєчасно отримувати ін-
формацію про відхилення фактичних результатів 
діяльності від запланованих, одержувати коментарі 
результатів прийнятих управлінських рішень з ре-
комендаціями щодо покращення ситуації та вести 
щоденний послідовний багатоплановий внутріш-
ній контроль, без якого важко вистояти в боротьбі 
з конкурентами [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто 
зазначити, що окремі проблемні аспекти управління 
збутовою діяльністю підприємств досліджували як 
іноземні, так і вітчизняні науковці: Л. Балабанова, Г. 
Болт, С. Гаркавенко, Н. Грабко, М. Тарасюк, Я. Тимо-
фєєва, А. Дейян, Д. Джоббер, Дж. Ланкастер, Ф. Кот-
лер, В. Наумов, І. Земляков, О. Каніщенко, Р. Ланкар, 

А. Павленко, Т. Примак, І. Рижий, С. Скібінський, Т. 
Циганкова та ін. 

Однак, практика показує, що потрібні глибокі 
наукові дослідження з питань контролінгу збутової 
діяльності торговельних підприємств на принципах 
маркетингу в сучасних умовах, формування нової 
системи збуту, яка б була адекватна ринковій еконо-
міці, та інших проблем доведення товарів до спожи-
вача [5].

Постановка завдання. Метою даного дослі-
дження є визначення ролі контролінгу в організації 
збутової діяльності торговельного підприємства.

Завдання, зумовлені метою, полягають у наступ-
ному: 

• з'ясувати поняття контролінгу збуту,
• дослідити мету та завдання контролінгу збуто-

вої діяльності; 
• визначити функції та види контролінгу збуту на 

підприємствах роздрібної торгівлі.
Виклад основного матеріалу. В сучасних умо-

вах розвитку ринкових процесів для досягнення 
високої економічної ефективності збутової діяль-
ності підприємств торгівлі та визнання їх на рин-
ку постає об'єктивна необхідність в застосовуван-
ні нових прогресивних методів роботи. До таких 
новацій можна віднести практику впровадження 
контролінгу збуту [2].

Збут – невід'ємний елемент процесу маркетингу, 
так як є завершальною, найбільш відповідальною 
стадією забезпечення споживача необхідним для 
нього товаром. Він спрямований на формування та 
підтримку ефективної системи переміщення про-
дукту від виробника до кінцевого споживача з мі-
німальними витратами. Система збуту функціонує 
під впливом значної кількості факторів зовнішньо-
го середовища, які мають негативний вплив на еко-
номічні показники цієї системи. Тому є об'єктивна 
необхідність організації безперервного контролю за 
функціонуванням усіх елементів системи збуту з ме-
тою виявлення та профілактики можливих відхилень 
в економічній поведінці збутових організацій та до-
сягнення ними поставлених цілей [4]. 
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Контролінг процесу збуту є складовою частиною 
маркетинг-контролінгу. У центрі його уваги зна-
ходяться шляху виявлення слабких сторін збутової 
діяльності та можливостей їх усунення. Контролінг 
збутової діяльності можна розглядати як система-
тичне критико-аналітичне, планове тестування (пе-
ревірку) та оцінку стану основоположних показни-
ків, характеристик і цілей політики збуту [6]. 

Мета контролінгу збуту полягає в підвищенні 
економічної ефективності збутової діяльності і са-
мої організації збуту, а також у забезпеченні керівни-
цтва компанії повною, достовірною та необхідною 
інформацією для прийняття оптимальних управлін-
ських рішень. Досягнення цієї мети забезпечується 
оперативним попередженням недоліків збутової ді-
яльності, їх виявленням і усуненням за допомогою 
комплексу ефективних заходів.

Основними завданнями контролінгу збутової ді-
яльності є:

• дослідження та прогнозування попиту;
• вивчення конкурентів;
• пошук найбільш ефективних каналів і форм роз-

поділу, що відповідають вимогам споживача [3]. 
Основними функціями контролінгу збуту є:
• забезпечення аналітичною інформацією для 

прийняття рішень;
• планування;
• контролююча;
• регулююча [4]. 
Функція забезпечення інформацією включає ко-

ординацію потреби в інформації з її пропозицією, а 
також обробку і підготовку оперативних даних. Для 
цього використовуються внутрішня інформація під-
приємства, джерела інформації про ринок, факторах 
навколишнього середовища.

Функція планування охоплює формулювання ці-
лей збутової діяльності або їх коригування, а також 
формування необхідних планових показників збуту 
продукції.

Контролююча функція охоплює спостереження 
і аналіз кількісних і якісних характеристик збутової 
роботи і встановлення причин відхилень цих харак-
теристик від планових.

Регулююча функція в системі контролінгу збуту 
включає роботу з формування стратегій взаємодії з 
клієнтами, політики стимулювання попиту, а також 
розробку заходів щодо оптимізації витрат і результа-
тів збутової діяльності [6].

Структура контролінгу збуту повинна відобража-
ти прийняту на підприємстві концепцію збуту. Ефек-
тивна концепція збуту передбачає спрямування всіх 
ресурсів сфери збуту на встановлення довгостроко-
вих зв'язків з покупцями (клієнтами), забезпечення 
їх попиту і отримання запланованого прибутку.

Виділяють два види контролінгу збутової ді-
яльності: стратегічний та оперативний контролінг 
збуту [4].

Стратегічний контролінг забезпечує постійну 
ступінь віддачі, ефективність діяльності підприєм-
ства та може проводитися шляхом здійснення на-
ступних процедур портфельного аналізу: аналізу пе-

реваг збутової діяльності; аналізу переваг і слабких 
сторін у порівнянні з конкурентами; прогнозування 
можливих ризиків, небезпек і шансів на ринку збуту; 
аналізу майбутніх, перспективних сегментів і ніш 
збуту продукції фірми.

Оперативний контролінг орієнтований в першу 
чергу на управління прибутком за допомогою контр-
олю та аналізу таких чинників, як прибуток, обсяг 
збуту і товарообігу; структура витрат; структура 
ринку; характеристики збутової діяльності.

Оперативний контролінг збуту починають з ана-
лізу прибутку та рентабельності. Для оцінки рівня 
прибутку від реалізації товару використовують сис-
тему показників ROI (Return Of Investments – повер-
нення (прибуток) на вкладений капітал).

Проте, на нашу думку, для підвищення ефектив-
ності збутової діяльності доцільним буде поєднання 
оперативного та стратегічного контролінгу. Оскільки 
стратегічний контролінг доцільно використовувати 
для координації стратегічних планів та для аналізу 
матриці “товар-ринок”. На відміну від стратегічного 
оперативний контролінг збутової діяльності застосо-
вується для формування і контролю:

• цінової політики (планування цін для існуючої 
програми збуту та планування заходів з диференцію-
вання цін для різних груп покупців);

• збутової політики (аналіз обороту, витрат та 
маржинального прибутку по прямим та непрямим 
каналам збуту; підготовка інформації про обсяги 
реалізації молочної продукції; аналіз та оцінка по-
стійних покупців; аналіз та оцінка ефективності за-
планованих заходів зі збуту);

• комунікаційної політики (аналіз динаміки влас-
них комунікаційних витрат; порівняльний аналіз ди-
наміки комунікаційних витрат в галузі і по головних 
конкурентах; проведення порівняльних розрахунків 
витрат для альтернативних заходів щодо стимулю-
вання збуту) [2]. 

Також ми вважаємо, впровадження контролінгу 
збутової діяльності буде доцільним на великих та 
середніх за розмірами підприємствах, які мають ди-
візіональну організаційну структуру управління. На 
малих підприємствах, де легко можна проконтролю-
вати результати діяльності, створення служби контр-
олінгу недоцільне, оскільки витрати на утримання 
такої служби будуть перевищувати доходи, які вона 
буде приносити підприємству. 

Висновки. Отже, здійснивши певні дослідження 
можна зробити висновок, що, значення контролінгу 
збуту в сучасних умовах постійно зростає, оскільки 
управлінський процес є одночасно комунікаційно-
інформаційним. Без контролінгових служб досить 
важко утримати під контролем процеси, що нале-
жать управлінню, і забезпечити здійснення універ-
сальних управлінських функцій у процесі виробни-
цтва. Його використання в управлінській діяльності 
забезпечить організованість і порядок, необхідні для 
нормального функціонування і розвитку кожного 
трудового колективу, і саме завдяки цьому суспіль-
ство здатним буде підтримувати свою рівновагу і 
прогресувати.
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В статье исследована роль контроллинга в управлении сбытом товаров на предприятии торговли. 
Определены цель и задачи контроллинга сбытовой деятельности, охарактеризованы функции и 
виды контроллинга сбыта на предприятиях розничной торговли. 
Ключевые слова: контроллинг, сбыт, управление сбытовой деятельностью, маркетинг-контрол-
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This paper investigates the role of management in controlling the sale of goods in trade. Defined goals and 
objectives of controlling marketing activities described functions and types of controlling sales to retailers. 
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підприємстві.
Ключові слова: бюджетування, програмні продукти, торгівельне підприємство, 
комп’ютеризація, облік, витрати, планування.

Постановка проблеми. В умовах ринкової еконо-
міки, що характеризується наявністю високонкурент-
ного середовища, функціонування підприємств без 
використання інформаційно-комп’ютерних техноло-
гій уявити майже неможливо. Що, насамперед, пояс-
нюється необхідністю якомога швидкого прийняття 
ефективних та адекватних управлінських рішень в 
умовах мінливого зовнішнього середовища. Вищена-
ведене підтверджується вимогами роботодавців, що 
висуваються до бухгалтерів при прийнятті на роботу 
– знання сучасних бухгалтерських програмних про-
дуктів (“1С”, “Парус”, “Галактика” та ін.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням впровадження інформаційно-комп’ютерних 
технологій та їх впливу на систему бухгалтерського 
обліку на підприємстві присвячені праці вітчизня-
них та зарубіжних вчених: Ф.Ф. Бутинця [1], А.А. 
Вартаняна [2], А.А. Галеева [3], В.Ю. Гордополова 
[4], В.П. Завгороднього [5], Г.В. Федосова [6], Н.М. 
Шмигель [7], Є.Л. Шуремова [8] та ін. Проте питан-
ня впровадження інформаційно-комп’ютерних тех-
нологій та їх впливу на систему бухгалтерського об-
ліку потребують подальшого дослідження, оскільки 
існуюча система обліку, зокрема в роздрібній торгів-
лі, не задовольняє всіх цілей управління і не сприяє 
повною мірою зниженню рівня витрат.

Мета дослідження. Метою дослідження є систе-
матизація існуючих сучасних програмних продуктів 
комп’ютеризації процесу бюджетування та пропо-
зиції щодо найбільш оптимального програмно-мето-
дичного комплексу, який дозволить розширити мож-
ливості управлінського обліку та бюджетування на 
торговельному підприємстві.

Виклад основного матеріалу. На підприємствах 
з великими обсягами інформації, яку слід збирати, 
обробляти, зберігати та передавати заінтересова-
ним користувачам застосування комп’ютеризованих 
систем бюджетування дозволяє набагато зменшити 

витрати на її утримання в умовах ручної обробки 
інформації. Адже бюджетування є одним з найефек-
тивніших інструментів управління, що передбачає 
складання детального, скоординованого по всіх під-
розділах та функціях плану роботи підприємства та 
контролю його виконання. Без застосування спеці-
алізованого програмного забезпечення неможливо 
здійснювати багатоваріантне планування, яке є необ-
хідним у процесі формування бюджетів.

Для впровадження комп’ютеризованої системи 
бюджетування на підприємстві необхідним є вико-
нання двох основних умов:

1) менталітет менеджменту;
2) наявність необхідних фінансових ресурсів для 

впровадження системи, навчання персоналу та від-
повідного супроводу.

В практиці підприємств виконання першої умови 
найчастіше зумовлено однією з наступних причин:

• наявність великих обсягів операцій, які необ-
хідно обробити в найкоротші строки та передати у 
вигляді якісної інформації для прийняття управлін-
ських рішень.

• необхідність бачити в узагальненому та спроще-
ному вигляді порівняння витрат та доходів підпри-
ємства, «вузькі місця» діяльності підприємства, та 
найбільш цінні його підрозділи.

• тенденція моди на впровадження систем бю-
джетування та необхідність певної протидії конку-
рентам.

Залежно від причини, що виступила відправним 
поштовхом у впровадженні системи бюджетування 
можна виділити наступні їх види:

1. Навчально-орієнтовані системи, що забезпечу-
ють одержання необхідних практичних навичок та 
досвіду, які мають мінімальний стандартний набір 
функцій впровадження яких є першим етапом у фор-
мування комп’ютеризованої системи бюджетування 
на підприємстві.
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2. Проблемно-орієнтовані системи, використання 
яких зумовлено хаотичною автоматизацією діяльнос-
ті, вирішенням нагальних невідкладних, конкретних 
проблем бюджетування на ділянках з найбільшими 
втратами внаслідок відсутності необхідної управлін-
ської інформації.

3. Загально-орієнтовані (комплексні) системи, ін-
тегровані у склад загальної комп’ютерної інформа-
ційної системи управління підприємством.

Виконання другої умови слід також розглядати з 
врахуванням вибору виду системи, яка впроваджу-
ватиметься. Оскільки вона може бути реалізова-
на, наприклад, за допомогою електронних таблиць 
Microsoft Excel, коли витратами на створення будуть 
витрати на заробітну плату програмістів підприєм-
ства або працівникам відділу інформаційних техно-
логій. Вартість же спеціалізованого рішення буде на-
багато дорожчою.

Однак для того, щоб впроваджена система бю-
джетування забезпечила виконання поставлених 
задач необхідним є підтримка її впровадження з 
боку керівників всіх рівнів підприємства, а також 
відділу інформаційно-комп’ютерних технологій, 
оскільки будь-яку систему доведеться адаптувати 
до особливостей діяльності підприємства та мож-
ливих змін.

Швидшій реалізації проекту по впровадженню 
системи сприятиме донесення до кожного працівни-
ка стратегічних цілей підприємства через формуван-
ня відповідних стратегічних карт, як для працівни-
ків, так і для підприємства в цілому.

Виконання вищенаведених умов створює від-
повідний сприятливий «грунт» для впровадження 
комп’ютеризованої системи бюджетування на під-
приємстві. 

Забезпечення функціонування системи бюджету-
вання на підприємстві також передбачає проведення 
комплексу заходів, які мають визначальне місце при 
побудові ефективної системи бюджетування:

• визначення ролі і місця комп’ютеризованої сис-
теми бюджетування у складі комп’ютерної інформа-
ційної системи підприємства;

• гармонізація системи управлінського обліку і 
бюджетування на підприємстві та приведення їх у 
готовність до реалізації в комп’ютерному середови-
щі, яка передбачає побудову комплексу бюджетів, 
розрахункових таблиць, форм збору даних, методик 
розрахунку показників та регламентів документообі-
гу та інформаційних потоків.

• вибір відповідного програмного забезпечення 
для комп’ютеризованої системи бюджетування під-
приємства, що включає єдину базу даних, інстру-
менти представлення інформації в табличному та 
графічному вигляді, візуалізації бюджетних показ-
ників та відповідних інструментів автоматизації.

В результаті дослідження було проаналізова-
но 20 програмних продуктів, що забезпечують 
комп’ютеризацію процесу бюджетування на підпри-
ємстві. Програми було згруповано та проаналізовано 
за обраною класифікацією (комплексністю викону-
ваних функцій).

Окремі АРМ бюджетування. До систем цього кла-
су можна віднести “Бюджет – Мастер 7.7”, “EPAM.
Бюджетирование”, “1С-Парус: Бюджетное Планиро-
вание 1.0”.

Комплекси взаємопов’язаних АРМ бізнес-пла-
нування. До систем цього класу можна віднести 
системи “Adaytum e.Planning”, “Corporate Planner”, 
“Extensity MPC (Comshare MPC)”, “PlanDesigner”, 
“Hyperion Pillar”, “ГМ: Оперативный финансовый 
учет” та ін.

Інтегровані системи управління підприємством 
з модулем (контуром) для бюджетування. До сис-
тем цього класу відносяться системи “Алеф”, 
“1С: Управління підприємством 8”, “ФОЛИО Ку-
пец”, “Oracle Corporate Performance Management”, 
“ФРЕГАТ-КОРПОРАЦИЯ”, “ Oracle E-Business 
Suite”, “Microsoft Dynamics AX”, “SAP R/3”, “QPR 
Collaborative Management”, “RS-DataHouse” та ін.

На наш погляд найбільш вдалими інтегрованими 
системами управління підприємством з модулем для 
бюджетування є “1С: Управління підприємством 8” 
та “Microsoft Dynamics AX”.

Комплексне прикладне рішення “1C: Управління 
підприємством 8” охоплює основні контури управ-
ління та обліку на підприємстві. Однією із підсистем 
якого є “Бюджетування” – єдина система плануван-
ня, контролю і аналізу грошових потоків, а також ви-
значення фінансових результатів.

В результаті бюджетування складається сукуп-
ність фінансових планів, узгоджених між собою:

• бюджет руху грошових засобів (БРГЗ); 
• бюджет доходів і витрат (БДВ); 
• прогнозний баланс; 
• оборотні бюджети для окремих підрозділів і для 

окремих видів діяльності підприємства.
За допомогою конфігурації “Управління підпри-

ємством 8”, зокрема, підсистеми “Бюджетування”, в 
якій міститься набір інструментів фінансового пла-
нування, реалізуються наступні функції:

• планування руху коштів підприємства на будь-
який період в розрізі часових інтервалів, підрозділів 
підприємства, проектів, контрагентів, номенклатури 
тощо;

• фінансове планування по декількох сценаріях;
• формування поточних бюджетів на основі стра-

тегічних бюджетів і з корекцію по фактичному ви-
конанню бюджету в завершеному періоді;

• моніторинг фактичної діяльності підприємства 
в тих розрізах, в яких проходило планування;

• складання звітності за результатами моніторингу;
• контроль виконання заявок на витрачання гро-

шових коштів робочому плану на період;
• аналіз відхилень планових і фактичних даних.
В стандартній версії ERP-системи “Microsoft 

Dynamics AX (Microsoft Axapta)” реалізовано рі-
шення “АНД Проджект: Расширенное бюджети-
рование для Microsoft Dynamics AX (Microsoft 
Axapta)”, яке є універсальним та гнучким рішен-
ням в сфері планування, аналізу та контролю біз-
несу, від невеликих підприємств до потужних роз-
поділених холдингів. 
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Рішення “АНД Проджект: Расширенное бюдже-
тирование для Microsoft Dynamics AX (Microsoft 
Axapta)” має наступні функціональні можливості:

• необмежена кількість бюджетних моделей;
• різні типи ЦФВ та горизонти планування;
• планування за допомогою натуральних норма-

тивів, показників та коефіцієнтів;
• формування планових і фактичних значень по-

казників, натуральних нормативів та статей бюдже-
тів за допомогою різноманітних методик;

• використання при плануванні різноманітних 
підходів “зверху-дониху”, “знизу-доверху”, а також 
ітерального із застосуванням норм витрачання і баз 
нормування по них – функціональність “Планування 
витрат”;

• ведення варіантів плану для кожного бюджету;
• платіжний календар;
• розподіл прав доступу до створення, затвер-

дження а перегляду показників, нормативів, коефіці-
єнтів та бюджетів;

• формування звітності для план–фактного аналізу;
• консолідація бюджетів за різними компаніями 

та філіями – для холдингових чи багато профільних 
підприємств;

• можливість створення необмеженої кількос-
ті додаткових звітів в необхідних розрізах за допо-
могою функціоналу “Фінансово-управлінська звіт-
ність”.

Перевагою застосування модулю “АНД Про-
джект: расширенное бюджетирование для Microsoft 
Dynamics AX (Microsoft Axapta)” є можливість охо-
пити весь процес бюджетування від планування по-
казників до контролю і аналізу виконання бюджетів, 
підвищити оперативність та ефективність прийняття 
управлінських рішень. Це стає можливим через на-
явність в програмному продукті наступних систем-
них можливостей:

• повна інтеграція з системами класу ERP;
• використання базових можливостей “Microsoft 

Business Solutions–Axapta”, в тому числі – інтеграції 
з продуктами “Microsoft Office”;

• використання сучасних технологій для динаміч-
ного аналізу даних;

• масшабованість системи.
Проведений аналіз комп’ютеризованих систем, 

окремих модулів та АРМ для бюджетування дозво-
лив встановити, що на сучасному ринку представ-
лена значна кількість програмних продуктів, що 
можуть забезпечити ефективну реалізацію системи 
бюджетування. Серед них представлені різнокласові 
програмні продукти, які мають широкий ціновий ін-
тервал та можливості комп’ютеризації системи бю-
джетування на підприємстві.

Нами пропонується для створення 
комп’ютеризованої системи бюджетування ви-
користовувати програмний продукт “Инталев: 
Корпоративные финансы”.

Програмно-методичний комплекс “Инталев: 
Корпоративные финансы” включає в себе методики 
постановки підсистем бюджетного та процесного 
управління, засоби для проектування регламентів 

системи управління фінансами, розширені можли-
вості управлінського обліку та бюджетування. Зо-
крема, відносно бюджетування в системі існують 
наступні можливості:

1. Розробка всіх бюджетів підприємства (бюдже-
ту руху грошових коштів, бюджету доходів та витрат 
і бюджету по балансу).

2. Гнучке налагодження власної моделі бюдже-
тування, включаючи складання бюджетів, механізм 
розробки та консолідації даних.

3. Різноманітні способи планування (бюджету-
вання); індексний, статистичний методи, введення 
даних від документів та агреговане планування.

4. Можливість автоматичного складання опти-
мальних бюджетів за виділеними критеріями.

5. Спеціальна підтримка складання планів това-
рообороту: бюджет обсягу товарообороту, бюджет 
витрат операційної діяльності, бюджети закупівель 
товарів та інші.

6. Введення платіжного календарю та механізм 
оперативного контролю виконання бюджетів.

7. Інтеграція з фактичним даними для цілей пла-
нування чи аналізу.

Вибір саме цього програмного продукту поясню-
ється наступними об’єктивними причинами:

• програма є додатком до типових конфігурацій 
для “1С: Підприємства”, “Комплексна”, “Торгівля і 
склад”, “Бухгалтерія”, що дозволяє без додаткових 
витрат провести інтеграцію існуючих на підприєм-
стві систем;

• програма розроблена з врахуванням можливості 
об’єднання з різними нетиповими конфігураціями;

• програма має відносно недорогу вартість у по-
рівнянні з програмами даного типу;

• програма може використовуватись як готовий 
модуль при створенні нетипових конфігурацій, в 
проектах автоматизації будь-якого рівня складності 
з використанням “1С: Підприємства 7.7”;

• програма дозволяє експортувати дані у вищо-
порядкові управлінські системи, що забезпечують 
управління ефективністю бізнесу (Инталев: Нави-
гатор);

• програма може забезпечувати управління до-
кументами та бізнес-процесами завдяки інтеграції 
комплексами управління документами (Enterprise 
Content Management) та бізнес-процессами (Business 
Process & Workflow Management);

• програма дозволяє реалізувати запропоновану 
схему комунікаційних зв’язків та запропоновану ме-
тодику бухгалтерського обліку виконання бюджету 
на підприємствах роздрібної торгівлі.

Висновки. В результаті дослідження визначено 
перелік заходів, проведення яких забезпечує ефек-
тивність впровадження комп’ютеризованої системи 
бюджетування на підприємстві: визначення ролі і 
місця комп’ютеризованої системи бюджетування у 
складі комп’ютерної інформаційної системи підпри-
ємства; гармонізація системи управлінського обліку 
і бюджетування на підприємстві та приведення їх у 
готовність до реалізації в комп’ютерному середови-
щі; вибір відповідного програмного забезпечення. 
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На основі аналізу існуючих сучасних програмних 
продуктів комп’ютеризації процесу бюджетування 
на підприємствах торгівлі було запропоновано вико-
ристовувати програмно-методичний комплекс “Ин-
талев: Корпоративные финансы”. Програма включає 

в себе всі необхідні методики постановки підсисте-
ми бюджетного управління, відповідає вимогам що 
висуваються до систем комп’ютеризації бюджету-
вання, а також дозволяє реалізувати внесені пропо-
зиції по удосконаленню системи бюджетування.
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ДО СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ

Банько М.В.
аспірант кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу
Національного авіаційного університету

В статті розглядається еволюція концептуальних підходів до визначення сутності поняття «сег-
ментація ринку праці», визначаються основні критерії сегментації та актуалізуються питання, 
необхідні для подальшого розуміння процесів диверсифікації міжнародного ринку праці. 
Ключові слова: ринок праці, міжнародний ринок праці, сегментація ринку праці, первин-
ний ринок праці, вторинний ринок праці.

Постановка проблеми. Незважаючи на те, що 
концепція сегментації ринку праці на первинний та 
вторинний сектори є усталеною в науковій економіч-
ній літературі, питання щодо визначення критеріїв 
сегментації, факторів та значення сегментації у фор-
муванні гнучких ринків та особливостей сегментації 
в умовах переходу до постіндустріального суспіль-
ства не є вирішеними та потребують використання 
більш нової методологічної бази. В той же час ретро-
спективний огляд теорій сегментації дає можливість 
визначити низку загальних тенденцій та закономір-
ностей, що допомагають зрозуміти ситуацію, яка за-
раз відбувається на міжнародному ринку праці. 

Серед найбільш визначних авторів, які займа-
лися проблемою сегментації міжнародного ринку 
праці необхідно зазначити М. Райха, Д. Гордона, 
Р. Едвардса, Дж. Хекмана, П. Дерінгера, М. Піоре, 
Дж. Ребітцера та інших. Серед вітчизняних вчених 
тема сегментації ринків праці піднімається в робо-
тах Максименко С. В., Петрової І. Л., Ковальової С. 
Г. та інших.

Мета статті: узагальнити теоретичні напрацю-
вання з питання сегментації ринку праці та визна-
чити актуальність цієї концепції в умовах переходу 
до постіндустріального суспільства.

Виклад основного матеріалу. Формування кон-
цепції сегментації ринку паці почалося в серед-
ині 70-х років у контексті дослідження питань щодо 
дискримінації робочої сили в рамках інституційної 
школи. Так, в 1972 році, дослідивши тенденції за-
йнятості у США протягом 20 століття, Райх, Гордон 
та Едвардс визначили 4 типи сегментації: 1) сегмен-
тація ринку праці на первинний (характеризується 
стабільними умовами праці, необхідністю володіння 
спеціальними знаннями та навичками) та вторинний 
(характеризується низькою оплатою праці, гіршими 
умовами праці, високою плинністю кадрів, відсутніс-
тю необхідності в спеціальних знаннях та навичках) 
сектори; 2) сегментація в рамках первинного сектору 
робочих місць на «субординовані» та «незалежні». 
Перший тип вимагає від працівника жорсткої дисци-
пліни, визначення чіткого місця в ієрархічній систе-
мі, повного сприйняття цілей компаній, другий тип 

передбачає певну незалежність в діях, підвищення 
власних професійних навичок, креативний підхід до 
вирішення робочих питань. 3) сегментація за расо-
вою/ національною приналежністю; 4) сегментація 
за гендерною ознакою - за даними вчених оплата 
праці в секторах, орієнтованих на зайнятість жінок, 
традиційно була нижчою за оплату праці чоловіків. 
Дослідники довели, що тенденція до сегментації 
ринку праці була викликана не лише об’єктивними 
факторами розвитку економічної системи, але й ці-
леспрямованою діяльністю монопольних компаній, 
корпоративна політика яких з початку 20 століття 
була спрямована на зменшення гомогенності ринку 
праці задля послаблення єдності найманих праців-
ників, а відтак і профспілок. [6, c. 44-45]

 Інструментом реалізації такої політики стало 
формування внутрішнього ринку праці. Дерінгер та 
Піоре в своїй праці «International Labor Markets and 
Manpower Analysis» вказали на наступні процеси, що 
були характерними для ринків праці того часу: вели-
кі корпорації створили захищені «бар’єрами входу» 
внутрішні ринки праці, в яких відбулася конкурент-
на боротьба між робітниками, що вже стали праців-
никами компанії, в той час, як працівники «ззовні» 
не могли впливати на неї. Так звані «еntry-level jobs» 
могли отримати лише привілейовані працівники для 
того, щоб далі продовжувати змагання за кращі умо-
ви праці, в той час як працівники, що не змогли по-
долати бар’єри, вже не мали можливостей сподіва-
тися на підвищення зарплат та поліпшення умов. [9]

Подібні ідеї знаходимо і в працях сучасних до-
слідників діяльності великих корпорацій, зокрема 
Джеймс Ребітцер наголошує на тому, що сегментація 
є наслідком «бюрократизму», спрямованого на те, 
щоб забезпечити лояльність власних працівників в 
рамках жорстких ієрархічних систем, контролювати 
їх, не допускаючи до конкурентної боротьби праців-
ників з зовнішнього ринку, маскуючи таким чином 
дискримінацію за національними, гендерними та ін-
шими ознаками. [5, c. 6-9]

 Первинний сектор, завдяки вищій оплаті праці, 
формалізації відносин найму та офіційному підпи-
санню трудового договору приваблює більш кваліфі-
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кованих працівників. Погодившись на ці умови, пра-
цівники віддають перевагу кар’єрному зростанню в 
рамках однієї компанії, а, підприємства,інвестувавши 
кошти в їх кваліфікацію, намагаються будь-яким чи-
ном втримати їх. В той же час працівники, що не по-
трапляють до первинного сектору, часто змінюють 
місце роботи. В окремих випадках це призводить 
до навіть швидшого зростання їх заробітної платні, 
ніж у зайнятих в первинному секторі. Саме на цей 
парадокс, зокрема, звертали увагу такі критики те-
орії сегментації, як Ендрю Лей. Він вказував на той 
факт, що протягом економічного зростання 60-70-х 
років афроамериканці, які через бар’єри не могли б 
увійти до первинного сектору, швидше отримували 
підвищення заробітної платні, ніж інші працівники. 
Розенберг узгодив цей факт з теорією сегментації, 
зауваживши, що зростання заплати афроамерикан-
ців відбувалося лише в рамках вторинного сектору. 

Подальші дослідники сегментації зважали на те, 
що дихотомія «первинного» та «вторинного» ринку 
праці поглибилася за рахунок існування двох типів 
компаній: монопольних корпорацій, що мали сталі 
великі обсяги виробництва і не залежали від цикліч-
ності попиту, а відповідно могли пропонувати ста-
більну зайнятість та вищі зарплати, та «периферій-
них» компаній, що могли пропонувати значно гірші 
умови. Типовими представниками «периферійних» 
компаній можна вважати невеликі виробництва чи 
франчайзингові мережі фаст-фудів, які наймають 
значну кількість некваліфікованої робочої сили, 
пропонуючи низьку зарплату. Крім того, до перифе-
рійних відноситься значна частка підприємств сіль-
ського господарства, легкої промисловості, сектору 
роздрібної торгівлі. 

Таким чином в другій половині 20 століття тео-
ретики сегментації ринку праці головним фактором 
її розвитку вважали динаміку монополістичного 
капіталізму, існування «центрального» та «перифе-
рійного» секторів виробництва. На відміну від нео-
класичної теорії, яка концентрується на факторах 
пропозиції робочої сили, теорія сегментації рин-
ку праці фокусувалася на попиті та інституційних 
чинниках. Ситуація на закритому внутрішньому 
ринку праці не відповідала попиту на пропозиції 
робочої сили на зовнішньому ринку праці завдяки 
своєрідній організаційній структурі компаній, мате-
ріальним та нематеріальним чинникам. Вища опла-
та праці робітників первинного сектору не завжди 
відповідала вищій якості трудових ресурсів, а була 
результатом існування різних умов праці. Виникла 
гіпотеза, що продуктивність є не лише результатом 
якісних характеристик робочої сили, але й умов 
праці. Саме питання визначення залежності про-
дуктивності праці від якості робочої сили та від рів-
ня заробітної платні стало центральним для розроб-
ки багатьох моделей аналізу ринку праці. При чому 
відповідь на питання взаємозв’язку продуктивнос-
ті, рівня оплати праці та якості робочої сили суттє-
во різнилася залежно від економічного розвитку до-
сліджуваної країни. Так Джозеф Стігліц вважав, що 
в країнах, які розвиваються, де мінімальна заплата 

межує з прожитковим мінімумом, збільшення зарп-
лати може збільшити продуктивність працівників 
завдяки покращенню їх умов життя, а відповідно і 
фізичного стану. Шапіро та інші вказували на те, 
що в розвинутих країнах працює інший механізм: 
продуктивність працівників збільшується через 
підвищення їхньої дисциплінованості, адже їхнім 
головним стимулом було збереження привабливих 
умов праці. [2, c. 273]

Протягом другої половини 20 століття прихиль-
ники теорії сегментації концентрували свою увагу 
на виокремленні чинників та критеріїв утворення 
різних сегментів, різниці в механізмах формування 
заробітної плати в межах кожного з них, бар’єрах, 
що зменшували можливості робітників до мобіль-
ності. Так Рубері писав про існування сегментації 
за галузевою, професійною, секторальною ознака-
ми, Доманскі пропонував виокремлювати сегменти, 
зважаючи на тип формування заробітної плати та 
можливості кар’єрного зростання працівників; Дж. 
Стендінг досліджував наступні критерії сегментації 
ринків праці: рівень зайнятості та ступінь гарантії 
зайнятості. 

Російські вчені Тучков А. І. та Ковальов С. Г. за-
пропонували виділяти сегменти на основі комплек-
сної оцінки трьох критеріїв: економічної ефектив-
ності виробництва, соціальної ефективності праці, 
соціальної ефективності виробництва. [10]

Узагальнюючи практичний та теоретичний мате-
ріал з цієї теми Петрова І. Л. проводить чіткий роз-
поділ між поняттями «диференціація» та «сегмента-
ція» ринку праці, зважаючи на те, що на даному етапі 
«сегментація ринку праці означає виділення певних 
сегментів на основі змін у способах включення ро-
бочої сили, координації та оцінки праці». [11, c. 8]

 При цьому важливо розуміти, що працівники, які 
відносяться до різних класифікаційних груп, можуть 
утворювати один сегмент саме згідно комплексної 
оцінки цих критеріїв. Еволюція теоретичних під-
ходів до критеріїв сегментації ринку праці можна 
представлена у таблиці (див. таблиця 1)

Початок 21 століття, тенденції до зміни сутності 
праці, поява нових форм робочих відносин ставить 
питання про обмеженість визначення сегментації 
лише через критерії умов включення, способу оцін-
ки та координації праці. Так, Річард Фрімен свідчить 
про те, що Інтернет та нові інформаційні техноло-
гії змінюють усталені уяви про формування попиту 
та пропозиції на ринку праці, механізм формування 
заробітної платні та відповідно поділ зайнятих на 
сегменти. Наприклад, можливість пошуку роботи в 
кіберпросторі суттєво знижує «бар’єри входу», що 
формували внутрішній ринок праці компанії, а безпо-
середнє місцезнаходження працівника вже не відіграє 
суттєвої ролі у працевлаштуванні. Девід Френсіс до-
повнює це твердження, зважаючи на те, що Інтернет 
дозволяє компаніям зменшити витрати на навчання 
власних працівників, тобто ті явища, що відносилося 
до привілеїв зайнятих у первинному секторі, можуть 
без втрати надлишкових ресурсів з боку підприєм-
ства, стати надбанням усіх працівників. 
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На початку 2000-х років дослідниками різних 
країн була розроблена низка гетерогенних економе-
тричних моделей, які мали дати відповідь на питан-
ня релевантності сегментації ринку праці в нових 
умовах. Моделі Heckman and Vytlacil (2001, 2005), 
Heckman, Urzua and Vytlacil (2006) на прикладі фор-
мального, неформального сектору та самозайнятих 
працівників Аргентини показали, що на даний мо-
мент не існує суттєвої відмінності в рівні заробіт-
ної плати між первинним та вторинним сегментами 
праці в їх традиційному розумінні. Навпаки, зайняті 
в неформальному секторі працівники все частіше 
отримуюсь вищу зарплату. 

Таким чином змінилася відправна точка до-
слідження: визнається, що сегментація ринку є не 
лише результатом існування різних типів компаній 
(ядро – периферія), цілеспрямованої політики кор-
порацій щодо обмеження доступу до внутрішніх 
ринків праці, дискримінаційного підходу до певних 
груп працівників, але й власного вибору кожно-
го окремого індивіду. Більше того, неактуальними 
стали деякі критерії способу оцінки та координації 
праці при визначенні сегментів на ринку. Задіяні 
на певний час висококваліфіковані спеціалісти (IT, 
дизайнери, аналітики) не тільки часто отримують 
вищу погодинну оплату праці, ніж штатні праців-
ники, але й несуть більшу відповідальність за ви-
конану роботу, можуть більш творчо себе проявити 
та зазвичай наймаються для вирішення складних, 
нестандартних задач. 

Визначення критеріїв сегментації в сучасних умо-
вах ще більше ускладнюється безпрецедентними 
можливостями віддаленої роботи, що дозволяють 
працівникам та роботодавцям знаходити одне одно-

го за лічені хвилини по всьому світу та здійснювати 
оплату праці електронними грошима. Виникає ідея 
щодо існування якісно нового міжнародного сегменту 
праці, представленого висококваліфікованими трудо-
вими ресурсами, які з різних причин відмовляються 
від класичних форм зайнятості. Їх правовий статус, 
місце і роль у сучасному ринку праці стають актуаль-
ними питанням для подальшого дослідження.

На разі можна актуалізувати наступні питання 
сегментації, відповідь на які дозволить отримати 
більш чітку картинку сучасних процесів диверси-
фікації ринків праці: 1) визначення факторів, що 
визначають формування сегментів сучасного світо-
вого ринку праці в умовах переходу до постіндустрі-
ального суспільства; 2) розробка сучасних засобів 
моделювання, що дозволять описати взаємозв’язок 
умов праці, продуктивності праці та якості трудових 
ресурсів в різних сегментах ринку праці; 3) питання 
сегментації міжнародного ринку праці як форми іс-
нування міжнародної міграції робочої сили; 4) аналіз 
механізмів оцінки впливу Інтернету на формування 
попиту та пропозиції на ринку праці, його гнучкість 
та існування бар’єрів входу на внутрішній ринок 
праці корпорацій; 5) розгляд перспектив формування 
нових сегментів праці в умовах переходу до постін-
дустріального суспільства. 

Висновки. Концепція сегментації ринку праці 
трансформується відповідно до суттєвих зрушень, 
які відбуваються в світовій економіці, та розвива-
ється в контексті інституціоналізму. Спочатку вона 
концентрувалася на дослідженні причин та меха-
нізмів дискримінації певної категорії робочої сили 
та пояснювала такі процеси існуванням «внутріш-
нього ринку корпорацій», особливою динамікою 

Таблиця 1
Еволюція концептуальних підходів до сегментації ринку праці

Первинний ринок праці Вторинний ринок праці
Michael Reich, 
David M. Gordon, 
Richard Edwаrds

- Стабільність умов праці
- Необхідність володіння спеціальними навичками
- Високо заробітна плата

- Висока плинність кадрів
- Низька кваліфікація працівників
- Низька заробітна плата

Peter Doeringer, 
Michael Piore, 
James Rebitzer

Подолання «бар’єрів входу» та належність до 
«внутрішнього ринку праці компанії»: стабільні 
трудові правила, справедливе ставлення керівни-
цтва, освіта та навчання за рахунок підприємства

Вилучення з «внутрішнього ринку ком-
панії»: свавілля керівництва, відсутність 
можливостей кар’єрного зростання, 
нетривалий термін навчання безпосе-
редньо на робочому місці

Standing G Високий ступінь гарантії зайнятості Низький ступінь гарантії зайнятості
Тучков А. І., 
Ковальов С. Г.

Висока економічна ефективність праці
Висока соціальна ефективність праці та виробни-
цтва

Низька економічна ефективність праці
Низька соціальна ефективність праці та 
виробництва

Петрова І. Л. Спосіб включення робочої сили в процес праці: 
- Довготривалі трудові контракти, стабільний 
характер зайнятості
Спосіб координації праці:
- Висока відповідальність, творчий елемент, мож-
ливість самоорганізації
Спосіб оцінки праці:
- Високий рівень оплати праці, залежність оплати 
праці від персональних якостей працівника

- Короткострокові трудові контракти, 
переривчастий характер зайнятості

- Високий зовнішній контроль, низька 
відповідальність за результати праці

- Низький рівень оплати праці, залеж-
ність оплати від норми виробітку, а не 
особистості виконавця
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монополістичного капіталізму, існуванням компа-
ній «ядра» та «периферії». Більш пізні досліджен-
ня стосувалися критеріїв поділу ринку праці на 
сегменти залежно від соціальних гарантій, рівня 
трудової та соціальної ефективності, способу вклю-
чення в процес праці, його координації та оплати. 
З появою можливостей пошуку роботи через мере-
жу Інтернет та варіантів віддаленої зайнятості до-
слідження сегментації змінили свій вектор: тепер 
цей процес розглядається не як результат дискри-

мінаційної політики корпорацій, а як інструмент 
підвищення гнучкості ринку праці в нестабільних 
умовах. Зважаючи на процеси диверсифікації, тра-
диційні критерії визначення сегментів залишають-
ся актуальними лише для міжнародного ринку пра-
ці в контексті міжнародної міграції. Зважаючи на 
велику соціальну значущість інституційної основи 
теорії сегментації, мають бути визначені нові кри-
терії виділення сегментів працівників в межах між-
народного та світового ринків праці.
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ 
М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Безнесюк Я.М.
викладач 
Одеського національного економічного університету

В статті розглянуто основні передумови інтеграційних процесів в м’ясопереробній галузі 
та обґрунтована їх об’єктивна необхідність. Визначена низка проблем, пов’язаних з інте-
грацією в конкретній галузі. Запропонована інтеграційна модель для м’ясопереробних під-
приємств. Сформовано основні напрямки інтеграційних процесів, які здатні нівелювати 
негативні фактори впливу.
Ключові слова: інтеграційні процеси, стратегія розвитку, м’ясопереробні підприємства, 
сировинний ресурс, паритетні відносини, конкурентоспроможність.

Постановка проблеми. Забезпечення населен-
ня продуктами харчування має важливе стратегічне 
значення, оскільки від нього залежить також націо-
нальна безпека та імідж країни, особливо в умовах 
європейських інтеграційних процесів нашої країни. 
Швидкі зміни економічної ситуації у світі, які ми 
пов'язуємо зі світовими продовольчими та фінансо-
вими кризами, вимагають від національної економі-
ки посиленої уваги до надзвичайно складного ринку, 
яким є ринок продовольства. Серед сегментів рин-
ку сільськогосподарської сировини і продовольства 
особливе місце посідає ринок м'яса і м'ясопродуктів, 
який традиційно вважається найбільш складним 
як із точки зору саморегулювання, так і механізмів 
впливу на нього, зокрема державних важелів утру-
чання. 

Необхідність підвищення ефективності діяльнос-
ті м’ясопереробних підприємств зумовлює побудови 
інтегрованих структур.

Інтеграційні зв’язки в харчовій промисловості 
служать ключовим важелем досягнення конкурен-
тоспроможності. Одним із дієвих заходів щодо під-
вищення конкурентоспроможності м’ясопереробних 
підприємств – є системний підхід щодо розробки 
системи формування інтеграційних зв’язків [2, с. 
7]. Зростання значущості взаємодії підприємств в 
сучасних умовах зумовлює необхідність наукових 
досліджень щодо удосконалення інтеграційних про-
цесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми ринку м’яса і м’ясопродуктів розглянути у 
працях В.Г. Андрійчука, П.С. Березівського П.І. 
Гайдуцького, Ю.П. Лебединського, Б.Й. Пасхавера, 
П.Т. Саблука, В.П. Ситника, О.М. Шпичака та інших 
відомих економістів. Слід зазначити що при багато-
аспектності підходів щодо визначення шляхів вирі-
шення проблем галузі, залишаються недостатньо ви-
світленими окремі організаційно-економічні аспекти 
даної проблеми.

Мета статті. Визначення характеристик інтегра-
ційних процесів в м’ясопереробній галузі.

Виклад основного матеріалу. Останнім часом 
спостерігається активізація інтеграційних процесів 
на підприємствах харчової промисловості.

 Однак слід зазначити, що процес інтеграції - до-
сить трудомісткий і вимагає значних витрат і ре-
сурсів. Основною умовою активізації діяльності 
підприємств харчової галузі може стати розвиток 
інтеграційних зв'язків як найважливішого чинника 
стабілізації економіки . Важливо розглядати інтегра-
ційні зв'язки не тільки як засіб стабілізації економіч-
ного становища регіону або окремого підприємства, 
але і як фактор розвитку виробничої і збутової бази 
підприємства або комплексу підприємств [1, 18].

Останнім часом спостерігається активізація ін-
теграційних процесів між сільськогосподарськими 
виробниками та підприємствами харчової промис-
ловості. Як правило, співпраця між виробниками, 
переробниками сільгосппродукції та іншими струк-
турами, що мають відношення до АПК, в будь-якій 
формі, заснованої на повазі інтересів один одного, 
призводило до значного посилення позицій всіх сто-
рін на ринку і зростанню їх економічної ефективнос-
ті. В цілому розвиток інтеграційних процесів оціню-
ється як ключовий фактор, який дозволяє зупинити 
спад виробництва в сільському господарстві і ство-
рити передумови для його зростання.

У перспективі неминуча подальша активізація 
інтеграційних процесів в АПК, яка зумовлена необ-
хідністю залучення сільськогосподарськими підпри-
ємствами великих зовнішніх інвестицій, без яких не-
можливий їх подальше сталий розвиток. Однак самі 
по собі більшість сільгосппідприємств - малопри-
вабливі об'єкти для інвестування. У складі агропро-
мислових об'єднань їх інвестиційна привабливість 
істотно зростає.

Функціонування м'ясопереробних підприємств у 
конкурентному ринковому середовищі потребує по-
стійного контролю за рівнем економічної ефективнос-
ті їх діяльності та виявлення резервів її підвищення.

Для підвищення ефективності виробництва в 
м`ясопереробній галузі передусім необхідно, ство-



23

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

рювати чи розширювати власну сировин-
ну базу, яка сприяє підвищенню якості 
продукції та зменшенню ціни. Завоювання 
нових ринків збуту можливе за допомогою 
утворення власних торгових мереж. Ви-
користання сучасних енергозберігаючих 
технологій та технології комплексної пе-
реробки сировини допоможуть зменшити 
собівартість продукції и збільшити обсяги 
виробництва, що прямо вплине на обсяг 
прибутку. Слід зауважити, що неможливо 
покращення виробництва без кваліфікова-
ного персоналу.

Таким чином, для забезпечення ефек-
тивності роботи між сільськогосподар-
ськими підприємствами з виробництва 
кормів, вирощування худоби, переробни-
ми та торговими підприємствами повинна 
застосовуватись вертикальна інтеграція.

Серед багатьох причин, які пояснюють до-
сить низький рівень інтеграційних процесів в 
м'ясопереробній промисловості, є одна дуже вагома. 
Це - відсутність економічного паритету між усіма 
зацікавленими і діючими учасниками інтеграційних 
форм виробництва [4, 6]. У зв'язку з тим, що зазви-
чай інтегруючою ланкою або інтегратором найчас-
тіше виступають виробничі одиниці, які проводять 
реалізацію виробленої продукції і перерозподіл 
отриманих коштів в залежності від ступеня учас-
ті кожного з учасників інтеграційного формування, 
більша частина прибутку від їх діяльності осідає 
саме на тому підприємстві, яке фактично здійснює 
продаж продукції споживачеві.

Ситуація в м'ясопереробному комплексі Укра-
їни свідчить про те, що в ланцюгу «виробництво 
сировини - переробка сировини - торгівля м'ясною 
продукцією» в найменш вигідному становищі опи-
нилося виробництво сировини. Тому основними на-
прямками інтеграційних процесів у м'ясопереробній 
сфері мають стати:

- розвиток спільної діяльності допомогою розпо-
ділу відповідальності та об'єднання частини активів;

- укладення взаємовигідних договорів 
- створення нових форм організації виробництва і 

інтегрованих структур;
- створення виробничих асоціацій і союзів 

щодо захисту економічних інтересів усіх суб'єктів 
м'ясопереробного комплексу;

- розробка системи економічних відносин між ви-
робниками м'яса, підприємствами переробної про-
мисловості і торгівлі, яка б дала можливість регу-
лювати не тільки розподіл прибутку, а та напрями їх 
ефективного розвитку.

Нами представлена інтеграційна модель 
м'ясопереробних підприємств (рис.1), в якій наве-
дено три блоки - суб'єкти інтеграційного процесу та 
зазначені вимоги кожного суб'єкта інтеграційного 
процесу один до одного.

В наведеній моделі демонструється ключова роль 
м’ясопереробного підприємства в інтеграційному 
процесі. Також зазначені вимоги між суб’єктами, які 

виставляють як один так і другий суб’єкт процесу. 
Вимоги, як видно з моделі однакові для блоку «ви-
робники сировини - м’ясопереробні підприємства» 
та «м’ясопереробні підприємства - реалізація». Це 
пов’язано з ідентичними кінцевими цілями кожного 
суб’єкта інтеграційного процесу.

Однак для ефективної роботи таких інтегрова-
них формувань необхідний розрахунок параметрів, 
які забезпечують економічно вигідну співпрацю 
учасників даних об'єднань та дозволяють науково 
обґрунтувати доцільність створення та функціону-
вання інтегрованих структур [3, 198]. В даний час 
дана проблема не вирішується належним чином. 
Необхідна розробка економіко - математичних мо-
делей, що визначають основу і базу для роботи ін-
тегрованого об'єднання і погоджує економічним та 
математичним змістом всіх учасників інтеграційно-
го процесу в єдине ціле, гнучко реагує на зміни, в 
ринкових умовах. Подібні моделі дозволяють про-
вести всебічний об'єктивний кількісний аналіз вза-
ємодії партнерів і вказати аргументовані критерії 
співробітництва.

Слід також зазначити, що для забезпечення ефек-
тивних економічних взаємин вважається за доціль-
не здійснення контролю з боку м'ясопереробних 
підприємств за технологієй виробництва та якості 
сировини, а також надання сільськогосподарським 
виробникам відповідної допомоги для успішного ви-
конання ними умов контрактів.

Серед основних причин що гальмують інтегра-
ційні процеси на підприємствах м'ясопереробної га-
лузі слід виділити наступні:

- інтеграційні формування часто утворюються 
без урахування об'єктивних умов, неправильно оби-
рається головне підприємство;

- низький рівень централізації функцій управлін-
ня, кваліфікації управлінських кадрів, відсутність 
центрів відповідальності;

- застосовуються не відпрацьовані оптимальні 
моделі формування інтегрованих комплексів, їх ор-
ганізаційно - правові форми;

В той же час необхідно, займатись активацією ін-
теграційних процесів в галузі, що дозволить підпри-

М’ясопереробне 
підприємство

Виробники 
сировини

РЕАЛІЗАЦІЯ
- дилерська мережа
-власна торгова 
мережа

Вимоги:
-якість 
сировини
-обсяг 
-ціна
- строки

Вимоги:
наявність 
маркетингової 
стратегії

 Рис.1 . Інтеграційна модель м’ясопереробних підприємств
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ємствам досягти й утримати певні позиції на ринку 
за допомогою вирішення наступних завдань:

- об'єднання ресурсів ( інтелектуальних, техноло-
гічних, фінансових, маркетингових) - для досягнен-
ня синергетичного ефекту та диверсифікації діяль-
ності;

- організація технологічного процесу, корпора-
тивне управління, просування і підтримка товару 
для досягнення максимальної економії та підвищен-
ня рентабельності бізнесу;

- мінімізація комерційних ризиків шляхом отри-
мання гарантованого доступу на цільові ринки.

В умовах ринку, коли попит і конкуренція впли-
вають на прийняття рішень по цінових параметрах і, 
як наслідок, на організацію того чи іншого виробни-
цтва, доцільно розвивати переробну промисловість 
і її сировинну базу в аспекті цілісної системи, а не 
будувати дрібні цехи з переробки м'яса. Тому розви-
ток інтеграційних процесів у м'ясопереробній галузі 

забезпечить технічне, технологічне, організаційно-
управлінське та економічну єдність всіх учасників, 
що дозволить підвищити ефективність виробництва.

Висновки. Таким чином, можна зробити висно-
вок, що істотним упущенням в інтегрованих форму-
ваннях України є те, що вони часто організовують-
ся без урахування об'єктивних умов, неправильно 
обирається головне підприємство, низький рівень 
централізації функцій управління, кваліфікації 
управлінських кадрів. Не відпрацьовані оптимальні 
моделі формування інтегрованих комплексів, їх ор-
ганізаційно-правові форми.

Слід зазначити, що з метою забезпечення ефек-
тивних економічних відносин, важливим аспек-
том є можливість здійснення контролю з боку 
м'ясопереробних підприємств щодо технології ви-
робництва та якості сировини, а також надання сіль-
ськогосподарським виробникам відповідної допомо-
ги для успішного виконання ними умов контрактів.
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В статье рассмотрены основные предпосылки интеграционных процессов в мясоперерабатываю-
щей отрясли, ряд проблем связанных с интеграцией в данной отрясли. Определены основные на-
правления интеграционных процессов, нивелирующие влияние негативных факторов.
Ключевые слова: интеграционные процессы, стратегия развития, мясоперерабатывающие пред-
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The main prerequisites of integration processes in meat-processing field were described and their objective 
necessity was substantiated. There was determined the raw of problems, concerning the integration in 
the certain field. The integration model for meat-processing enterprises is offered. The main directions of 
integration are formed, which neutralize negative factors.
Keywords: integration process, development strategy, meat-processing enterprises, raw-material resource, 
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The problems and tactics of the legislative impact of the activities of the food industry are shown 
in this article. This article consist the main problems companies at the corporate sector, analise 
the competitive environment on food markets factors, the problems of ownership in the corporate 
sector. During the analysis found that the regulation of the food industry is focused mostly on the 
factors of a fiscal nature. The results of the legislative activity of the Verkhovna Rada of Ukraine 
session 5 and 6 in the regulation of the corporate sector. Finaly virtually undeveloped with 
national corporate law became the springboard for the creation and preferential use in practice 
management techniques manipulation sectoral markets.
Keywords: сorporate sector, regulation and Legislation, economic policy, food industry.

Problem. In developed Europe, the main regulator 
of the institutional system is balanced. 87% of the EU 
to the legislative transformation in Ukraine (13 of 15 
points) concerning the activities of the corporate envi-
ronment (Є.Р. Кібенко, 2009) [1]. 

Analysis of the recent researches and publications. 
On the negative assessment of the national business en-
vironment emphasizes many western and national expert 
analysts: Круш В. В. (2008) [2], Іоргачева М.І. (2009) 
[3], Литвин В.М.(2010) [4], Т.Л. Мостенська (2010 ) 
[5], П.Т. Саблук (2002 ) [6].

Unsolved aspects of the problem. Along with the 
knowledge that a perfect model of corporate governance 
in the market space is still not found in state bodies appear 
two opposing trends: on the one hand – the inhibition of 
positive change at the company level, and the second – a 
chronic backlog in solving urgent problems of corporate 
governance and regulation of the corporate environment.

The purpose of the study. In our view, the stage of 
formation control system of national law objectively due 
not only to the nature of the corporate sector, but also 
the chosen system of market regulation that requires in-
vestigation. As an object of study of corporate processes 
selected national food industry because of the rapidity 
of processes of transition to market principles, increase 
investment, most tax, low corporate culture and trans-
parency in the business and others.

The main results of the study. Food industry of 
Ukraine consists of more than 40sub-sectorsof produc-
tion, manufacturing over 20% of total industrial output. 
Food industry since independence ranks first or second 
places in highest investments (in2000 – 21% of all FDI-
in2010 -2 5%).

Economic behavior of powerful corporate struc-
tures and majority owners transformed from willful acts 
of legislative norms that reinforce corporate financial 

Table 1
Competitive environment on food markets factors, % (compiled by the author according to their interview) 

Influence factors 2001 2004 2008 2012
Production consolidation 30 33 20 36
Low demand 20 20 23 18
Understanding the distribution of markets and prices 14 17 18 16
Transportation costs 2 2 2 2
Producers protection 2 4 2 4
Easy exit from the market (no possibility of refund and 
sale of equipment) * 8 10 15 12

Competitors pressure 18 12 18 8
Exchange rate influence 6 2 2 4
Total 100 100 100 100

*This indicator is not represented in the group of small and micro enterprises specified in 57% medium-sized businesses and 83% of 
big business
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strength in the legislature. However in practice no na-
tional legislative definitions and special legal regulation 
of business and the corporate sector. The structure of 
the common law includes provisions that inconsistently 
«spread» in different articles of civil, credit and finan-
cial, tax, administrative, labor and other areas of the law.

The main problems companies at the corporate sec-
tor at the current time are:

1. Lack of regulated relationship concerning proper-
ty relations and its course. It is in this area is the largest 
number of corporate conflicts. The largest of them are 
caused by the processes of consolidation of ownership, 
lack of certainty of the state right of access shadow and 
speculative capital (in the UK and the EU has norm that 
when buying a stake of 2% required to provide proof of 
income and legality permit redemption of antitrust regu-
lator).

Problems of ownership in the corporate sector are 
concentrated around: redistribution of stakes in joint-
stock companies, the use of control by authorities as a 
way to control cash flow without statutory priority.

2. Lack of clear unambiguous internal procedures 
and regulations, including the merger and takeover. As 
the tool used: number of parallel meetings, sometimes 
there are several goals of the Board, ignoring the gen-
eral meeting for their failure; participants and initiators 
of corporate conflict are regional and city administra-
tions, taking the side of the participant, which promises 
a higher level of tax and sponsorship contributions to 
local programs.

3. Organizational problems. Restructuring corporation 
change its form of existence of the market followed by a 
total depreciation of the value of shares of a shareholder 
groups and the establishment of control over the business 
side of the second. Restructuring occurs in three main 
ways of modifications: consolidation of shares owned 

by management and employees in the new organization, 
which makes it possible to pump assets outside the com-
pany, and then by using a registrar – Changing owners, 
sharing valuable assets on corporate law in created new 
joint-stock companies to participate in which part of the 
shareholders simply eliminated; lease of property. This 
way remains effective for many years.

Recently, active participation in the redistribution of 
property and acquisition take financial control structures 
and operators securities. The main instruments of inter-
vention are the conversion of debt into share in the charter, 
without authorization sale of assets and property through 
the instrument preferential banking or sales tax pledge.

4. To redistribute the statutory rights of use claim 
rights of minority shareholders to gain advantage in re-
solving disputes through the courts.

5. As an effective manipulative tool in the corpo-
rate sector used fraudulent bankruptcy procedure. Of-
ten bankruptcy reorganization as a means of relief from 
burdensome financial obligations avoids rules and pro-
cedures. National legislation not ignore this trend is al-
ready about 10 years.

Economic policy during 2007-2012 y. was introduced 
much many bills and amendments to existing laws.

As a result of every two-week monitoring bills of 
economic direction identified two periods of regulatory 
implementation, which differ by the nature of its impact 
on the economic sector of the country: in February 2010, 
and from 2010–2012 y. the characteristic feature of the 
regulation of property is a selective approach in deci-
sions and removal from implementation tasks civilized 
norms course property at the company level (only 4 legal 
norms are trying to resolve this issue.)

During the analysis found that the regulation of the 
food industry is focused mostly on the factors of a fiscal 
nature. Committee on Agrarian Policy and Land Rela-

Table 2
Direction of economic policy in the national legislation [4,7]

Indicator
2007-2009рр.* 2010 -2012рр.***

Accepted,% Influence direction Accepted,% Influence direction

Privatization regula-
tion of legal owner-
ship

7,7

Extralegal method of 
acquiring property 
and the transition of 
the micro and macro 
levels

11,2
Implementation of 
public register, trans-
parency of

Tax regulations prof-
itable activity 13,3** Providing content and 

binding budget 17,8
Opposition struggle 
transfer on economic 
legislation

Industrial direction 14,4 Providing short-term 
preferences 24,3

Using realization 
industry means of 
narrow interests

* Withdrawn, rejected and returned to the subject of legislative initiative from 50 to 90% of the bills. The influence of political factors 
and conflict of business interests led to stagnation in moving Ukraine in the direction of market reform of the national society and the 
establishment of institutional framework for economic development. 
** The period of active manipulative practices, conflicts of interests of exporters and importers, the use of preferences for situational 
principle and access to opportunities to influence. Especially, this trend can be traced to the beginning of the global financial crisis and 
the country's accession to the SOT
*** Period strengthening economically justified, system or batch actions aimed at restoring the economic power of real corporate 
sector
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tions in the legislative regulation cares only traditionally 
resource-commodity aspects of the food industry.

Table 3
Legislation regulating the activity of excisable 
products food sector of the national economy
(6,7 convocation) [4,7]

Se
ss

io
n

A
gr

ar
ia

n 
Po

lic
y 

an
d 

L
an

d 
R

el
at

io
ns

 
C

om
m

itt
ee

s

Fi
na

nc
e,

 B
an

ki
ng

, 
Ta

x 
an

d 
C

us
to

m
s 

Po
lic

y 
C

om
m

itt
ee

s

In
du

st
ri

al
 a

nd
 R

eg
-

ul
at

or
y 

Po
lic

y 
an

d 
E

nt
re

pr
en

eu
rs

hi
p 

C
om

m
itt

ee
s

E
co

no
m

ic
 P

ol
ic

y 
C

om
m

itt
ee

To
ta

l

2 - 1 - - 1
3 - - - - -
4 - 7 - - 7
5 - 3 - - 3
6 - 2 - - 2
7 2 - - - 2
8 3 1 - - 4
9 2 - - - 2
10 1 1 - - 2

Total 8 15 - - 23

Thus, over the past 6 years legislative initiative was 
centered around the protection of producers of raw ma-
terials for the food industry and the development of fis-
cal load on the food processing industry sector.

Developed market economy countries efficiently use 
the adaptive capacity of small businesses. But national 
regulation mainly focused only on fiscal and licensing 
areas.

Virtually undeveloped with national corporate law 
became the springboard for the creation and preferential 
use in practice management techniques manipulation 
sectoral markets and corporate conflict to acquire own-
ership and control unconstitutionally way.

Condition of modern Ukrainian corporate law can be 
defined as:

- unsystematic in development (no single concept 
formation and general corporate law methodology), arti-
ficial nature of most of the laws, ignoring contemporary 
experience of legal regulation, global trends reform of 
corporate law, borrowing foreign experience without a 
clear understanding of the purpose of regulation, low 
level of legal technique (lack of uniformity, contradic-
tory rules, the large number of overlapping each other 
regulations, legal uncertainty rules, their declarative);

- in Ukrainian corporate law generally lacks many of 
the classic legal institutions, without which any model of 
corporate relations is defective;

- the absence of a differentiated approach to the defi-
nition of legal status.

The relative weakness of state institutions increas-
es the likelihood of failure of economic reforms. On 
stage, it is a national corporate sector should be en-
sured binding of soft and hard management systems 

development. In general, the communications system 
of corporate social responsibility will consist of the fol-
lowing steps:

Global Agreement, humanistic responsibilities of com-
panies, the principles of the Agreement ILO labor policy, 
the recommendations of the OECD for multinational cor-
porations (OECD Guidelines for Multinational Enterpris-
es), taking into account steady development indicators in 
reporting (GRI Sustainability Reporting Guidelines); ac-
counting standards AA 1000 Institute social and ethical 
reporting (Institute of Social and Ethical Accountability); 
formation of a national sustainable development, social 
responsibility (Social Accountability 8000), and some 
corporate standards (ISO 14001) and the Sarbanes-Oxley 
Act, the principles of Sullivan and Turnbull.

However, only 5 companies in the food sector are 
moving to establish partnerships with the community 
and the state, «Obolon», «MHP», «Nemiroff», «Coca-
Cola Beverages Ukraine» «AVK». Since the introduc-
tion of the concept of social responsibility on your own 
enterprise, corporate structure distributes it to their sup-
pliers and users and initiates participation in social and 
political programs of the region, and finally transferred 
to the system of cooperation with society, and society.

Table 4
The results of the impact of responsible behavior in 
the «corporation-society-governance» (according to 
the calculations and sources)

Influence groups Report 
entry year 

2012 р.(points 
from 10)

Corporation “Obolon”
Workers 4 5
Business partners 2 3,1
Governments 1,5 2
Shareholders 4 4,5
Society 1,5 3

LTD «Coca – Cola Beverages Ukraine»
Workers 2 6
Business partners 6 8,3
Governments 5 6,2
Shareholders 4 5
Society 2 4,8

AVK
Workers 2 4
Business partners 4 6,3
Governments 4 4,5
Shareholders 3 3
Society 1,5 3

We believe that the corporate sector is also directly 
interested in implementing additional regulations that 
provide satisfying manipulation in the corporate sector 
and public administration.

The interest of society and the majority owners for 
legislative regulation process acceptable limits con-
solidation, protection particles non-judicial methods to 
protect corporate interests combined. Acquires urgency 
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to develop more stringent standards of operational man-
agement in corporate groups.

Conclusions. Summarizing the results of the analysis 
and continuous monitoring of the national legislation, we 
note that the introduction of a team approach to lawmak-
ing is already yielding some positive results – increased 
effectiveness of regulatory impact. The teamwork in 
lawmaking and implementation of standards in the real 
economy creates a real foundation for the achievement 
of selected parameters of economic growth and social 
development. The starting point of transition to the next 
level of corporate reform regulations and rules of the so-
ciety is to achieve the next stage of institutional devel-
opment. These tools have become hard and soft rules of 
the corporate sector. This, as we have already noted, the 

use of structural features of market forms of organiza-
tion – public corporations for market regulation, legisla-
tive provisions relationships in joint ownership – direct 
action laws, codes of corporate governance, investor, 
merger and takeover; standards recommended actions 
whose implementation provides access to association in 
regulating corporations and agencies of development – 
corporate codes of conduct, rules of corporate processes 
and procedures with the expected regulatory power.

Prospects for further development. Since the sys-
tem of power in the corporate sector is a contract, so it is 
logical to expect from society and the state conversion 
of concessions in the distribution system and economic 
activity in standardized conditions of economic interac-
tion Trigrams: society-state-corporate sector.
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У статті розглянуто проблеми та тактики регуляторного впливу на діяльність корпоративного сектору 
харчової промисловості. У цій статті розглянуто основні вузькі місця розвитку корпоративного сек-
тору, проаналізовано еволюцію бізнес-середовища в харчовій промисловості, проблеми узгодженості 
між інтересами власників і суспільства. Підкреслено, що законодавче регулювання в основному 
враховує потреби ресурсних секторів. Наведено результати законотворчої діяльності Верховної Ради 
України за 5 та 6 сесії у області регулювання діяльності корпоративного сектору. Наслідком аналізу є 
висновок щодо збереження у законодавчому регулюванні преференційності яка дозволяє менеджмен-
ту реалізувати тактику маніпулювання умовами ведення бізнесу у галузевих секторах.
Ключові слова: корпоративний сектор, регулювання, законотворчість, економічна політика.
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В статье рассматриваются проблемы и тактики законодательного воздействия на деятельность пред-
приятий пищевой промышленности. Данная статья исследует основные узкие места развития кор-
поративного сектора, в т.ч. анализирует развитие деловой среды в пищевой промышленности, про-
блемы согласованности интересов собственников и общества. Подчеркнуто, что законодательное 
регулирование в основном затрагивает нужды ресурсных секторов. Приведены результаты анализа 
законотворческой деятельности Верховного Совета Украины в области регулирования деятельности 
корпоративного сектора. В результате агрументируется вывод, что в законодательном регулирова-
нии сохраняются преференционные подходы, позволяющие менеджменту манипулировать техниче-
скими условиями секторального бизнеса.
Ключевые слова: корпоративный сектор, регулирование, законотворчество, экономическая поли-
тика, пищевая промышленность.
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Розглянуто передумови виникнення та сутність сучасних видів маркетингу. Доведено їх пе-
реваги та необхідність використання в практичній діяльності компаній.
Ключові слова: сучасні види маркетингу, вірусний маркетинг, мобільний маркетинг, мар-
кетинг подій. 

Постановка проблеми. Маркетинг − широке 
поняття, яке містить всі аспекти існування окремо-
го бізнесу в конкурентному середовищі. Саме тому 
існує понад двох тисяч його визначень. Дуже часто 
пошук новизни в маркетингу зводиться до того, що 
змінюється термінологія, а за змістом ніяких змін не 
відбувається і нових підходів не спостерігається. І 
комунікаційними складовими залишаються такі ві-
домі маркетингові інструменти, як масова реклама 
в ЗМІ, організація різноманітних заходів, спонсор-
ство, PR підтримка тощо. 

Але зміни, які відбуваються у навколишньому се-
редовищі, примушують шукати нові засоби впливу 

на споживачів, залучати до співпраці нових клієнтів, 
інвесторів, постачальників. Тому з’являються нові 
види маркетингу як відповідь на зміни в умовах ве-
дення бізнесу. Такими різновидами сучасного мар-
кетингу є маркетинг вражень, сенсорний маркетинг, 
маркетинг знаменитостей, вірусний маркетинг, мо-
більний маркетинг, маркетинг подій тощо. Всі вони 
спрямовані на пошук нових підходів до споживача, 
використання таких маркетингових інструментів, які 
б могли забезпечити компанії успіх у довгостроковій 
перспективі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Те-
оретичні аспекти розвитку маркетингу висвітлено в 
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працях багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених: 
Армстронга Г., Асселя Г., Джоббера Д., Дибба С., 
Котлера Ф., Ламбена Ж.-Ж., Мескона М., Симкіна 
Л., Балабанової Л., Голубкова Є., Зозульова А., Пав-
ленка А., Скибинського С. тощо. 

Вивчення наукових публікацій, літератури вітчиз-
няних і зарубіжних авторів показало, що підходи, які 
ними запропоновані, вважають пріоритетним за-
вданням маркетингу здатність передбачати майбутнє 
розвитку ринку, допомогти підприємству на основі 
маркетингової діяльності отримати стратегічні кон-
курентні переваги. Також ними зроблений наголос 
на тому, що можливості маркетингу у методах впли-
ву на споживачів необмежні. Тому необхідно здій-
снювати пошук таких маркетингових інструментів, 
які б створити передумови для адекватної реакції 
на зміни в конкурентному середовищі. Саме тому і 
з’явилася необхідність у розгляданні нових різнови-
дів маркетингу.

Мета дослідження. Метою дослідження є роз-
гляд сутності сучасних видів маркетингу, їхніх пере-
ваг та необхідності застосування в практичній діяль-
ності підприємств. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі 
все більше компаній усвідомлюють свою безпосе-
редню залежність від суспільства і потреб в побудові 
доброзичливих відносин з представниками широкої 
громадськості. Перехід економіки на ринкові відно-
сини передбачає створення нових підходів до прин-
ципів ведення бізнесу, що стимулює використання 
досвіду маркетингу в практичній діяльності. 

Враховуючи всю складність ситуації в просу-
ванні своїх товарів на ринку, виробники вдаються 
до використання підходів, які надають нові види 
маркетингу. Розглянемо можливості таких сучасних 
різновидів маркетингу, як вірусний маркетинг, мо-
більний маркетинг та маркетинг подій. Їх об’єднує 
те, що вони пропонують дієві засоби впливу на спо-
живачів, що може призвести до покращення позиції 
компаній на ринку.

Вірусний маркетинг (маркетинг чуток) − це пере-
дача інформації про бренд або компанію від людини 
до людини в ході безпосереднього спілкування між 
ними. 

На утримання цієї інформації або на сам процес 
її передачі фірми не мають прямого впливу. Інфор-
мацію поширюють самі споживачі шляхом особис-
тих рекомендацій, тобто створюються такі умови, 
при яких товари або послуги активно рекомендують 
один одному самі клієнти. Окрім того, вірусний мар-
кетинг дозволяє підприємству виділити своє пові-
домлення із загальної маси реклами. Таким чином, 
вірусний маркетинг − це стратегія, при якій товар 
або послуга так впливають на людину, що вона стає 
ініціатором та активним рекламним носієм щодо по-
ширення цього продукту. 

Популярність вірусного Інтернет – маркетингу 
останнім часом помітно зростає. Швидкі Інтернет 
– канали дозволяють користувачам легко обміню-
ватися відеокліпами, фотографіями та музичними 
файлами. Сприяє поширенню вірусного маркетингу 

і зростаюча популярність різноманітних онлайнових 
співтовариств і блогів (Live Journal, MySpace.com, 
dairy.ru) [1].

Мета вірусного маркетингу полягає в тому, щоб 
створювати і посилювати галас навколо бренду або 
компанії. Головне − змусити людей говорити, а ЗМІ 
писати про торгову марку [4]. При цьому наголос по-
винен робитися на цікавості повідомлень, їх емоцій-
ності з тим, щоб створити привід для обговорення 
споживачами. Перевагою цього виду маркетингу є те, 
що на ці заходи витрачається коштів менше, ніж при 
використанні прийомів традиційного маркетингу.

Мобільний маркетинг є новим, але вже досить по-
ширеним способом маркетингових комунікацій. З 
появою інформаційних технологій та широкого за-
стосування бездротового зв'язку створюються великі 
можливості для розвитку мобільного маркетингу та 
ефективного просування з його допомогою товарів і 
послуг компаній. Мобільний маркетинг стає новою 
технологічною платформою для взаємодії компаній з 
клієнтами. Застосування мобільних пристроїв, за допо-
могою яких можна встановлювати прямі контакти на 
відстані, дають змогу налагоджувати більш тісні кон-
такти із споживачами, вивчати їхні потреби і запити.

Каналами передачі інформації можуть слугувати 
мобільні телефони, персональні комп’ютери, ноут-
буки. Вони не тільки дозволяють швидко отримува-
ти інформацію, але й забезпечують зворотній зв’язок 
із споживачем. Наприклад, контент Nike в результаті 
мобільної акції був викачаний 84 000 разів [2]. При 
використанні мобільного телефону в маркетингу до-
сягається максимальне охоплення аудиторії. 

Найбільш популярним прийомом, який застосо-
вує мобільний маркетинг, є SMS-повідомлення. Ба-
гато підприємств, що займаються збутом продукції 
та наданням послуг, застосовують SMS- розсилки 
щодо інформування потенційних клієнтів про акції, 
знижки, спеціальні пропозиції. При цьому клієнт ви-
ступає в якості ініціатора і першим надсилає запит 
на отримання рекламних SMS-розсилок. Зацікавле-
ність споживача в отриманні інформації перетворює 
його на повноцінного партнера рекламодавця. Це 
дозволяє компанії рекламувати саме те, що потрібно 
потенційному клієнту. Зараз більшість великих ком-
паній мають свої власні бази мобільних телефонів 
для того, щоб використовувати SMS-розсилки. Одні 
тільки SMS-розсилки або акції на коротких номерах 
за свою порівняно коротку історію встигли зареко-
мендувати себе як ефективний і мало витратний ка-
нал комунікації при стимулюванні продажів або під-
вищенні лояльності до бренду

Також засобами мобільного маркетингу є: вико-
ристання можливостей MMS – маркетингу, марке-
тингу товарів і послуг за допомогою мобільних ігор, 
реклами в мобільному Інтернеті, передачі даних че-
рез Bluetooth та ІЧ- порт, включення реклами ком-
паній в системи навігації (GPS), провокування спо-
живача на інтерактивні дії і ініціалізацію мобільного 
маркетингу [2]. 

Великі можливості мають ігрові комунікації. На-
приклад, під час проведення онлайнової гри Seagate 
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«U5: таємниця трьох океанів» продажі жорстких 
дисків Seagate виросли в три рази в порівнянні з се-
реднім рівнем. І, що важливіше, не знизилися до ко-
лишнього рівня після завершення маркетингової гри 
[2]. Практика показує, що, незважаючи на високу на-
сиченість ринку різними маркетинговими акціями, 
найбільшою популярністю незмінно користуються 
програми, в яких присутня ігрова складова, яка до-
помагає притягувати і утримувати клієнтів.

Мобільний маркетинг має тенденцію до розви-
тку. Це стосується як вдосконалення бездротових 
мереж, так і самих мобільних пристроїв; збільшення 
і значного поліпшення якості екранів; впроваджен-
ня сенсорних технологій; збільшення обсягу пам'яті 
мобільних пристроїв; впровадження стільникової 
системи зв'язку третього покоління G3; розроблен-
ня системи четвертого покоління G4; удосконалення 
програмного забезпечення мобільних пристроїв; по-
ліпшення якості наданого контенту. Все це призведе 
до того, що до ефективних інструментів мобільного 
маркетингу додасться рекламна відеоінформація і 
вже існуюче мобільне телебачення .

Event-маркетинг (маркетинг подій) − це: 1) вид 
інтегрованих маркетингових комунікацій, що пред-
ставляє собою комплекс заходів, спрямованих на 
просування бренда у внутрішньому і/або зовніш-
ньому маркетинговому середовищі за допомогою 
організації спеціальних подій; 2) сфера послуг з 
організації спеціальних заходів. Відповідно до цих 
визначень, маркетинг подій сприймається відразу в 
двох контекстах: як бізнес і як інструмент маркетин-
гових комунікацій [3].

Маркетинг подій є найяскравішим, емоційним 
зв'язком, який створюється для того, щоб споживач 
ознайомився з товаром або послугою. Для кожної 
людини її особистий досвід, пов’язаний із її особис-
тими емоціями, завжди набагато цінніший, ніж па-
сивне споглядання будь-якого дива. Цей підхід дає 
можливість піднести споживачеві товари та послуги 
як подарунок («Подарунковий маркетинг»). Це якраз 
той інструмент, який дозволяє перетворити рекламу 
в безкоштовний подарунок, захопити вимогливу ау-
диторію [5].

В залежності від того, які цілі ставляться компа-
нією, маркетингові заходи щодо впровадження мар-
кетингу подій доцільно розподілити на групи. 

До першої групи можна віднести заходи, спрямо-
вані на партнерів, клієнтів, дилерів і дистриб'юторів 
(конференції, презентації, прийоми, семінари, фо-
руми, конгреси, саміти). Вони організовуються з 
метою представлення товару таким чином, щоб про-
демонструвати його переваги, а також знайти нових 
партнерів по бізнесу, обмінятися досвідом. 

До другої групи відносяться корпоративні заходи 
(спільний відпочинок співробітників, ювілеї компа-
нії, професійні свята, вечірки, свята, пікніки). Вони 

дають змогу донести ідеї компанії безпосередньо до 
своїх співробітників з метою підвищення авторитету 
керівництва та престижу самої організації. До того 
ж, співробітники фірми також є споживачами і мо-
жуть рекомендувати продукцію або послуги підпри-
ємства іншим споживачам. Також є низка заходів, 
яка спрямована на співробітників фірми і зв’язана з 
традицією організовувати для них сімейні свята. Це 
дає можливість згуртувати працівників, зблизити їх 
на емоційному рівні.

До третьої групи належать спеціальні заходи 
(фестивалі, вручення премій, заходи для преси, осо-
бливі події, рекламні тури, спонсорські програми 
тощо). Вони сприяють підвищенню іміджу компанії 
через ту позитивну реакцію споживачів, які їх від-
відають. Яскравим прикладом можуть слугувати 
рок-фестивалі, які організовують і виступають спон-
сорами виробники пива. Таким чином налагоджу-
ється тісний зв'язок між організаторами подібних 
подій і споживачами продукції. Наслідком такого 
взаємозв’язку стає збільшення продаж, залучення 
лояльних покупців, ефективне просування соціаль-
ного іміджу фірми.

Вдалим прикладом застосування принципів мар-
кетингу подій є діяльність ПАТ «Оболонь». Для 
того, щоб утримати своїх постійних клієнтів та за-
лучити нових, вона проводить акції, дегустації, вір-
туальні виставки, екскурсії, майстер-класи, дебати, 
круглі столи для різних аудиторій (інвесторів, поста-
чальників, посередників, споживачів тощо). Це дає 
змогу показати корпорацію як сучасну, прогресивну 
та перспективну компанію, яка знає, на що налашто-
вана її робота у майбутньому. 

Спеціалісти вважають, що маркетинг подій є уні-
версальним інструментом змін на рівні як внутріш-
нього, так і зовнішнього маркетингового середовища; 
корисним компаніям у разі необхідності застосуван-
ня непрямої реклами; інформаційним приводом для 
ознайомлення потенційного клієнта з новими спожив-
чими властивостями товару або послуги [3].

Якщо підприємство впроваджує заходи маркетин-
гу подій, воно може розраховувати на більш успішне 
впізнавання свого бренда; залучення нових інвесто-
рів; здобуття переваг серед конкурентів; привернен-
ня уваги споживачів; перенесення позитивних вра-
жень на товар фірми; налагодження нових контактів 
з журналістами, посередниками, постачальниками. 
Все це сприяє збільшенню продаж, прибутку, частки 
ринку компанії.

Висновки. Розглянуті види сучасного маркетин-
гу дозволяють фірмам краще пристосовуватися до 
умов ринкової економіки та створювати необмежені 
можливості для ведення бізнесу. В них досить ве-
ликий потенціал, використання якого буде сприяти 
покращенню ринкових позицій компаній за рахунок 
ефективної маркетингової діяльності.
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Постановка проблеми. Триєдина концепція ста-
лого екологічного, соціального і економічного роз-
витку, була напрацьованою за теорією і практикою 
багатьох років за допомогою вчення про ноосферу, 
яке являється необхідним фундаментом для подаль-
шого опрацювання концепції. 

Взаємне узгодження цих трьох складових – над-
звичайно складне завдання. Це витікає із того, що 
необхідно зберегти однакові права як теперішніх, 
так і майбутніх поколінь для використання природ-
них ресурсів. Взаємодія соціальної та економічної 
складових вимагає досягнення справедливості у 
розподілі матеріальних благ між людьми й надання 
цілеспрямованої допомоги бідним прошаркам сус-
пільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еко-
номісти GoldmanSachs у 2003 році популяризували 
зростаючу вагу Китаю, Бразилії, Росії та Індії в між-
народній економіці. Так і була започаткована абре-
віатура «БРІК», яка вже в 2011році доповнилась од-
нією літерою у «БРІКС», коли приєднала до четвірки 
країн Південно-Африканську республіку. Слідує 
сказати, що кожна з цих країн ставить пріоритетом 
власний економічний розвиток, а не глобальну ста-
більність, тож вона не буде жертвувати ним заради 
добробуту іншої країни з групи. 

Відносно непогані індекси економічного виміру 
в країнах БРІКС зумовлені високими показниками 
економічного розвитку країн групи. За останні роки 
країни демонстрували стрімкий темп економічного 
розвитку на рівні 3-8%, таким чином, перевищивши 
відповідні показники провідних країн Європи, зо-
крема Франції та ФРН, розвиток яких находиться у 
межі 0,2-0,8% за даними Світового Банку [1].

Провідні світові експерти вважають, що це, на-

самперед пов’язано із особливостями умов еконо-
мічної діяльності країн БРІКС, що включає дешеву 
робочу силу, невеликий відсоток соціальних видат-
ків, які сприяють експорту продукції національного 
виробництва, що дає змогу уникнути дефіциту дер-
жавного бюджету. 

Мета дослідження полягає в теоретичному об-
ґрунтуванні перспектив та аналізу шляхів вирішення 
проблем щодо забезпечення сталого розвитку країн 
БРІКС.

Виклад основного матеріалу дослідження. По-
рядок денний у політиці – це все більш значимий 
фактор для країн БРІКС. За думкою дослідника Р. 
Пейп, до сфери впливу країн БРІКС слід віднести те-
риторіальні (американські збройні сили мають обме-
ження свободи дій), дипломатичні (у міжнародних 
організаціях країни БРІКС виступають з єдиних по-
зицій), економічні(активізація інвестиційної співп-
раці, поглиблення торгових взаємозв’язків, розробка 
планів щодо інтеграції валюти), а також готовність 
до спільних дій [2]. Ця позиція отримала підтримку 
Г. Д. Толорая, який вважає, що БРІКС – це в першу 
чергу політичний проект, адже всі члени цього «не-
формального клубу» вбачають саме країни Заходу 
як основне джерело технологій і інвестицій, а також 
ринок збуту [2]. До того ж економічні зв’язки між 
цими країнами знаходяться на стадії поглиблення, за 
винятком Китаю. 

Хоча оцінка експертів та політичних діячів щодо 
діяльності групи були неоднозначними, країни БРІКС 
уже неодноразово проводили зустрічі задля обгово-
рення проблем, які потребують спільного вирішення. 
Серед списку глобальних проблем країни БРІКС на-
голошують на підтримці миру і подоланні насильства, 
на безпеці у відносинах між країнами. Лідери країн 
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також готові надавати свою підтримку країнам, які 
знаходяться у нестабільному економічному стані, а 
також які мають ряд політичних проблем [3, с. 69]. 

Якщо взяти окремо оцінку країн БРІКС, то кожна 
з них матиме успіх, який буде закріплений фактич-
ними показниками. Щодо економічних показників, 
то оцінка PricewaterhouseCoopers, міжнародної кон-
салтингової компанії, дає можливість зрозуміти, що 
економічний потенціал КНР дозволяє їй випередити 
США у наступних чотирьох роках. Наприклад, за 
прогнозом до 2017 року ВВП Китаю буде складати 
20 трлн дол. США (за ППС), це дасть змогу пере-
вищити відповідний показник США, а до 2030 року 
прогноз ВВП Китаю – це 30,6 трлн. дол. США. За да-
ними Міністерства Торгівлі Китаю 2012 року можна 
сказати, що КНР вже випередила США за об’ємом 
зовнішньої торгівлі, адже він досяг об’єму 3,87 трлн. 
дол. США, відповідний показник у Сполучених 
Штатах складає 3,82 трлн. дол. США [4].

Прогнози міжнародних установ, що дають екс-
пертні оцінки, говорять, що Індія до початку 2030 
року вже матиме можливість вийти на третє місце за 
об’ємом ВВП (після Китаю та Сполучених Штатів), 
який буде становити приблизно 14 трлн. дол. США. 
Однак негативний зовнішній вплив може привести 
до того, що темпи економічного розвитку Індії впа-
дуть, адже у 2013 році вони складали 5,7%. Окрім 
того, погіршення зовнішньоторгового балансу Індії 
прогнозується, разом із збільшенням дефіциту дер-
жавного бюджету, які були спричинені падінням по-
питу на індійські товари [4]. 

Делі, здійснюючи планування до 2020 року у се-
редньостроковій перспективі, виходить із того, що 
населення США, Європи та Японії має тенденцію до 
старіння, через що дані країни будуть мати потребу 
у висококваліфікованих кадрах, аутсорсингу своїх 
виробництв і т.д. Ця ніша є планом Індії для запо-
внення. До того ж, її перевагою є знання англійської 
мови майже всіма кваліфікованими кадрами, у порів-
нянні із Росією та КНР. Розробники програми роз-
витку Індії до 2020 року стверджують, що дохід на 
душу населення у країні протягом 20-ти років (1980–
2000 рр.) зріс удвічі. З урахуванням нинішнього рос-
ту населення й річного зростання ВВП у середньому 
на 9% Індія зможе до 2020 року збільшити цей по-
казник у 4 рази. Тривалість життя зросте до 69 років 
(64 роки – у 2001 р.), освіченість населення – до 95% 
(чоловіків – 96%, жінок – 94%). Близько 300 млн. ін-
дусів сьогодні належать до середнього класу, трети-
на з них вийшла зі стану бідності за останні 10 років. 
Майже 40 млн. осіб приєднується до середнього кла-
су в Індії щорічно [4].

За оцінками міжнародних консалтингових уста-
нов, Бразилія збільшить обсяги свого ВВП до близь-
ко 4 % вже у 2013 році та утримувати даний показник 
на такому рівні протягом наступних років. Протягом 
наступних 50 років, економіка Бразилії обганяє еко-
номіку Італії до 2025 року; Франції до 2031 року, а 
також Великобританії та Німеччини 204 [5].

Прогнози економічного зростання в Росії за-
важають на скорочення населення-припущення, 

які можуть бути занадто негативним, але місцями 
швидкості збіжності працювати, щоб країни ко-
ристь. До 2050 року ВВП Росії на душу населення 
стане найвищим у країнах БРІК. Економіка Росії 
зможе перегнати Італію вже в 2018 році, Францію 
в 2024; Великобританію в 2027 році і Німеччину у 
2028 році [5].

В процесі вирішення проблем, що постали перед 
урядом ПАР, будуть здійснені перші кроки для під-
тримки приватного бізнесу. ПАР стимулює фінансо-
во-кредитну сферу, широко залучає іноземні інвес-
тиції, розвиває власну транспортну інфраструктуру. 
Процес формування «середнього класу» дістав осо-
бливої уваги, адже за думкою експертів, це допомо-
же розширити об’єм споживання всередині країни, а 
також збільшить торгівлю. Керівництво ПАР споді-
вається, що світова економіка поступово відновить-
ся, що дасть змогу збільшити попит на продукцію 
національної економіки. Таким чином, темпи росту 
ВВП у 2014 році зможуть перевищити рівень 2013 
року у 4% [5].

Наступною стратегією розвитку країн БРІКС є 
«зелена економіка». Визначення «зеленої економі-
ки» в загальноприйнятому еквіваленті не існує.

Організація ООН з охорони навколишнього се-
редовища пропонує таке розуміння цього поняття, 
яке було би у вільному доступі для різних прошарків 
населення. Таким чином, «зелена» економіка роз-
глядається як господарська діяльність, яка «здатна 
підвищити добробут населення, а також забезпечити 
соціальну справедливість, при цьому істотно зни-
жуючи ризики для погіршення екологічного стану 
в країні, та збіднення природи в цілому». Саме таке 
розуміння «зеленої» економіки практично робить її 
відповідній концепції сталого розвитку, яка не тіль-
ки добре відома в Російській Федерації, а й має від-
повідний, підкріплений правовими актами статус, 
хоча і не має високоефективної реалізації згідно з 
економічними програмами та практикою природо-
користування [6, c. 14].

У більш вузькому розмінні «зелена» економіка – 
це розробка, виробництво та використання певної 
технології та обладнання з метою зменшення вики-
дів речовин, що забруднюють біосферу, а також пар-
никових газів. Такий вид економіки також включає 
в себе моніторинг вміння прогнозувати кліматичні 
зміни, технологій із збереження енергії та ресурсів, 
які допомогли б у подальшому відновити енергетич-
ний сектор. Сюди ж відносять і розробку технологій, 
а також їх випуск, використання матеріалів. Це до-
помагає захистити будинки і споруди від різких ко-
ливань рівня температури, вологості повітря, наван-
таження від вітру. «Зелена» економіка також ставить 
як свій пріоритет екологічно чисте виробництво, 
включаючи продукти харчування, сільськогосподар-
ську продукцію, споживчі товари, що включають в 
себе ліки, предмети особистої гігієни на основі при-
родних компонентів, без використання хімічних про-
дуктів [6, c. 15].

Інакше кажучи, «зелена» економіка включає в 
себе такі види і результати економічної діяльності, 
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які разом із модернізацією та збільшенням ефектив-
ності індустріального сектору сприяють покращен-
ню не тільки якості життя, а й середовища існуван-
ня. В офіційних документах різних держав містяться 
різні акценти: розвинені країни на перше місце став-
лять конкуренцію, робочі місця, країни, що розвива-
ються сталий розвиток, вирішення проблем бідності, 
питання участі громадян в цьому. Група БРІКС ста-
вить своїм пріоритетом ефективність використання 
ресурсів, але слід сказати, що саме екологічні про-
блеми, природні ліміти розвитку, не можуть фігу-
рувати у визначенні «зеленої» економіки. Із цього 
слідує, що головним в «зеленій» економіці є соціаль-
но-економічна сфера. 

Головною проблемою в соціально-економічній 
сфері «зеленої» економіки є подолання безробіття, а 
також його негативних наслідків, серед яких прямі 
економічні витрати для всього суспільства, як окре-
мих домогосподарств, так і держави в цілому. Щодо 
країн БРІКС, то у 2013 році за даними Data World 
Bank рівень безробіття у Бразилії складав 6,7%, у Ро-
сії 5,5%, у Індії 3,6%, у Китаї 5%, а у ПАР – 25% [1]. 
З цього слідує, що за концепцією сталого розвитку 
у соціальній компоненті негативний внесок для всі-
єї групи вносить ПАР, яка перевищує інших членів 
групи майже у 5 разів в середньому. 

Ще одною фундаментальною складовою «зелено-
го» зростання є покращення технології енергетичного 
базису економіки, який обумовлений хоча б трьома 
факторами [6, c. 16]. Значення енергетичного сектора 
відіграє стратегічну роль не тільки у розвитку госпо-
дарства, а й у забезпеченні безпеки на національному, 
регіональному та світовому рівнях із становленням 
новітньої історії. Тенденція виснаження найбільш 
рентабельних і легких для доступу запасів поширю-
ється, насамперед це стосується нафти, а також зрос-
тання ціни на такі ресурси. Країни-імпортери можуть 
це оцінювати як проблему енергетичної безпеки. 

Ще одним фактором є глобальні зміни клімату, 
що викликані збільшенням концентрації парникових 
газів в атмосфері, що міжнародна кліматологічна 
спільнота пов’язує з техногенними викидами різних 
енергетичних об’єктів [6, c. 18].

Greenpeace представив доповідь, що містить 
проблеми розвитку поновлювальних енергетичних 
джерел у місті Дурбані, що у Південній Африці, де 
проходив саміт країн БРІКС. За думкою експертів 
Greenpeace, саме країни БРІКС мають можливість 
стати провідними у секторі розвитку альтернатив-
них джерел енергії. За новою доповіддю Greenpeace 
розвінчуються міфи про поновлювальну енергетику, 
впроваджуються варіанти використання успішного 
досвіду окремих країн [6, c. 18].

Як розвиваються економіки зростають, у них є 
потенціал на повідомлення високі темпи зростан-
ня. Цей потенціал надходить з двох джерел. Перша 
в тому,що країни, що розвиваються мають менший 
капітал (на одного працівника), ніж розвиненою еко-
номікою, так що прибуток на капітал вище, а даний 
рівень інвестицій призводить до більш високих тем-
пів зростання в столиці акцій [6, c. 18].

Для підтримки всіх цих перспектив, а також для 
втілення у життя своїх планів, країни групи БРІКС 
домовляються про зустрічі, на яких обговорюються 
важливі питання розвитку. Основою загальної стра-
тегії країн стануть рішення п’ятого саміту БРІКС, які 
будуть формуватися укупі із раніше узгодженими до-
мовленостями, що були прийняті на попередніх фору-
мах. За документами, що були прийняті в місті Дурба-
ні як підсумок п’ятого саміту БРІКС, можна вважати, 
що програма зближення економік країн групи була 
значно розширена. Перш за все, слід зазначити, що 
була підписана Етеквінська декларація як план дій, 
підписали її лідери всіх країн-членів БРІКС.

План дій містить різні напрямки спільної діяль-
ності країн БРІКС, також в ньому міститься можли-
вість зустрічі глав зовнішньополітичних відомств, 
переговори міністрів фінансів, консультації керів-
ників силових структур, зустрічі інших міністрів, а 
також перманентні контакти різних робочих груп. 
До плану включені такі сфери взаємодії як протидія 
корупції, інформаційна безпека, спільна боротьба із 
нарко загрозою, публічна дипломатія, освіта, моло-
діжна політка та багато іншого.

Висновки, зроблені в результаті дослідження і 
перспективи подальших розвідок у даному напрям-
ку. Тож, формування довгострокової стратегії із спів-
робітництва, що спрямована на те, щоб посилити 
позиції країн у світовій системі взаємовідносин – це 
основний крок для покращення майбутнього органі-
зації. Більш того, таку стратегію можна буде успіш-
но виконати, лише спільними діями та програмами, 
дипломатичним діалогом міжнародних лідерів, а та-
кож потенційних провідних центрів сталого еконо-
мічного розвитку.

Прийняття декларації за підсумком третього са-
міту БРІКС у 2011 році в Індії – стало вагомим вне-
ском для розвитку та закріпленням позицій за краї-
нами. БРІКС визнали, що група є «однією з головних 
платформ діалогу і співпраці у сферах економіки, фі-
нансів та розвитку» [7]. За декларацією країни-учас-
ники дали підтвердження, що їх співпраця основана 
на принципах солідарності, відкритості і взаємодо-
помоги, що дало змогу підкреслити налаштування їх 
дій відносно взаємної роботи. 

Декларація, що була прийнята в м. Санья у 2011 
р., дала змогу визначити країни БРІКС як групу 
прогресивно діючих країн у багатьох сферах гло-
бального управління, зокрема у питаннях політич-
ного спрямування та фінансової системи. Одним 
із найбільш значущих питань на саміті було за-
стосування нової формули обчислення ВВП країн 
– на основі паритету купівельної спроможності. На 
думку лідерів країн, це надасть можливість БРІКС 
збільшити свою значущість завдяки перерозподілу 
голосів у МВФ [7].

Взаємодія країн за узгодженим всіма сторонами 
планом дій – це визначальна позиція, яка включає 
пріоритети діяльності – охорону здоров’я, освіту, на-
уково-технічний прогрес, спорт та культуру.

Кожен новий саміт для БРІКС – це можливість 
здійснити новий крок для розв’язання світових про-
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блем за участю країн, що розвиваються, але країн з 
великим потенціалом. Угруповання БРІКС – новий 
формат світового розвитку та управління, який базу-

ється на прогресивних реформах, спільних інтересах 
і прагненні докладати зусилля для посилення миру 
та безпеки у світі [7].
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Рoзкритo oсoбливoсті oрганізації oбліку рoзрахунків з пoкупцями та замoвниками. 
Прoаналізoванo планування забoргoванoсті за метoдoм oптимізації фінансoвих рішень щoдo 
управління забoргoваністю. Дoслідженo шляхи удoскoналення oбліку і аналізу рoзрахунків 
з пoкупцями та пoстачальниками. 
Ключoві слoва: рoзрахунки, пoстачальники, пoкупці, oблік та аудит, дебітoрська та 
кредитoрська забoргoваність.

Постановка проблеми. У сучасних умoвах здій-
снення гoспoдарськoї діяльнoсті у підприємства 
виникають фінансoвo-майнoві взаємoвіднoсини з 
пoкупцями та пoстачальниками.  Тoму oблік і аналіз 
таких рoзрахунків є oднією з найважливіших ділянoк 
бухгалтерськoї рoбoти, бo вoни фoрмують oснoвну 
частину дoхoдів, витрат і грoшoвих надхoджень, які 
істoтнo впливають на фінансoвий стан підприєм-
ства. Чим швидше здійснюється прoцес рoзрахунків, 
тим ефективніше працює екoнoміка.

У прoцесі здійснення підприємницькoї діяльнoсті 
суб’єкти гoспoдарювання взаємoдіють з іншими 
підприємствами, oрганізаціями, які пoставляють 
матеріальні ціннoсті, включаючи вирoбничі за-
паси, oбладнання, інші активи, надають пoслуги, 
викoнують рoбoти, неoбхідні для забезпечення 
звичайнoї діяльнoсті підприємства. У результаті ви-
никає пoтoчна кредитoрська забoргoваність перед 
вітчизняними та інoземними пoстачальниками та 
підрядниками, щo oбумoвлює актуальність прoблем 
дoслідження та вдoскoналення системи oблікoвo-
аналітичнoгo забезпечення ефективнoсті здійснення 
рoзрахункoвих oперацій з пoстачальниками.

Аналіз oстанніх дoсліджень та публіка-
цій. Прoвідні вітчизняні наукoвці у свoїх працях 
рoзглядали питання, щoдo oбліку рoзрахунків, 
зoкрема В. В. Баліцька, Ф. Ф. Бутинець, М. Г. 
Чумаченкo, O. А. Петрик, М. С. Пушкар та інші. В. 
В. Баліцька рoзглянула питання виникнення та існу-
вання на підприємствах України забoргoванoсті, В. 
Н. Жукoвим рoзглянутo питання oбліку рoзрахунків 
з правoвoї тoчки зoру, Л. І. Малявіна визначила 
oсoбливoсті рoзрахунків в будівельній сфері. Oднак 
й дoсі питання oбліку і аналізу рoзрахунків є акту-
альними, тoму метoю дoслідження є визначення на-
прямків удoскoналення oбліку і аналізу рoзрахунків 
на підприємствах.

Метою дослідження є визначення теoретичних 
фінансoвoгo забезпечення пенсійнoї системи Укра-
їни та oкреслення прoблем рoзвитку всіх її рівнів, а 
такoж oбґрунтування шляхів їх вирішення.

Виклад oснoвнoгo матеріалу. У прoцесі 

свoєї діяльнoсті кoжне підприємствo вступає у 
гoспoдарські віднoсини із пoстачальниками, праців-
никами, пoкупцями та іншими юридичними і фізич-
ними oсoбами.

Чітка oрганізація рoзрахунків між пoкупцями 
і пoстачальниками надає безпoсередній вплив 
на прискoрення oбoрoтнoсті oбoрoтних кoштів 
і свoєчасне надхoдження грoшoвих кoштів. 
Oрганізація oбліку рoзрахунків з пoкупцями та 
замoвниками пoвинна забезпечити:

- свoєчасну перевірку рoзрахунків з пoкупцями та 
замoвниками;

- пoпередження прoстрoчки дебітoрськoї забoр- 
гoванoсті [1, с. 50].

Рoзрахунки з пoкупцями здійснюються як 
у гoтівкoвій фoрмі (через касу oрганізації – 
рoзрахунки за прoдукцію, щo відвантажується), так 
і в безгoтівкoвій фoрмі: як oплата пo виставленoму 
рахунку через банк (авансoві платежі), абo oплата за 
раніше  відвантажену прoдукцію (у разі відстрoчення 
платежу). У випадках, передбачених відпoвідними 
дoгoвoрами, вирoбляються взаємoзаліки за 
пoставлені тoвари. У практиці рoбoти підприєм-
ства такoж булo кілька випадків рoзрахунків за 
дoгoвoрами пoступки права вимoги [6, с. 8].

У прoцесі здійснення підприємницькoї діяльнoсті 
суб’єкт гoспoдарювання взаємoдіє з іншими під-
приємствами, oрганізаціями, які пoставляють 
матеріальні ціннoсті, включаючи вирoбничі за-
паси, oбладнання, інші активи, надають пoслуги, 
викoнують рoбoти, неoбхідні для забезпечення 
звичайнoї діяльнoсті підприємства. У результаті ви-
никає пoтoчна кредитoрська забoргoваність перед ві-
тчизняними та інoземними пoстачальниками та під-
рядниками [5, с. 121].

Рoзрахунки з пoстачальниками та підрядниками 
прoвoдяться в гoтівкoвій, безгoтівкoвій фoрмі абo 
зарахуванням взаємних вимoг на підставі первинних 
дoкументів (накладних, тoварнo-транспoртних на-
кладних, актів приймання-передачі викoнаних рoбіт 
(наданих пoслуг), пoдаткoвих накладних, виписoк 
банку).
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Для oбліку рoзрахунків із пoстачальниками 
та підрядниками викoристoвують рахунoк 63 
«Рoзрахунки з пoстачальниками та підрядниками». 
Йoгo призначенo для ведення oбліку рoзрахунків 
із пoстачальниками та підрядниками за oдержані 
тoварнo-матеріальні ціннoсті (у тoму числі oтримані 
від учасників прoмислoвo-фінансoвих груп (ПФГ)), 
викoнані рoбoти, надані пoслуги.

За кредитoм данoгo рахунку відoбражають забoр- 
гoваність за oдержані від пoстачальників та під-
рядників тoварнo-матеріальні ціннoсті, прийняті 
рoбoти, пoслуги, за дебетoм – її пoгашення, спи-
сання.

Цей рахунoк має такі субрахунки:
- 631 «Рoзрахунки з вітчизняними пoстачальни- 

ками»;
- 632 «Рoзрахунки з інoземними пoстачальниками»;
- 633 «Рoзрахунки з учасниками ПФГ» [10, с. 104].
Наприклад, рoзрахунки з вітчизняними 

пoстачальниками за придбані сирoвину та матеріали 
відoбражають так: 

1) Дт 201 «Сирoвина і матеріали» Кт 631 
«Рoзрахунки з вітчизняними пoстачальниками» – на 
суму oтриманих матеріалів без ПДВ;

2) Дт 641 «Рoзрахунки за пoдатками»  Кт 631 
«Рoзрахунки з вітчизняними пoстачальниками» – на 
суму пoдаткoвoгo кредиту з ПДВ;

3) Дт 631 «Рoзрахунки з вітчизняними 
пoстачальниками»  Кт 311 «Пoтoчні рахунки в 
націoнальній валюті» – на суму oплати пoстачальнику 
за oтримані матеріали (з ПДВ) [6, с. 9].

У результаті прoведення рoзрахунків із пoкупцями 
та пoстачальниками мoже виникати кредитoрська 
та дебітoрська забoргoваність. Так, вагoмий 
внесoк в екoнoмічну теoрію і практику управління 
дебітoрськoю та кредитoрськoю забoргoваністю під-
приємств в умoвах кризи неплатежів в нoвих умoвах 
гoспoдарювання зрoбили  вітчизняні екoнoмісти. 
Зoкрема, у рoбoті Басюка Т. П. рoзкритo актуальність 
управління дебітoрськoю забoргoваністю підприєм-
ства: сутність та oсoбливoсті прoцесу пoтoчнoї ре-
структуризації дебітoрськoї забoргoванoсті. 

Натoмість, O. А. Бoрoвик рoзрoбив метoдику 
прoгнoзування регіoнальнoї структури дебітoрськoї 
та кредитoрськoї забoргoванoсті за дoпoмoгoю 
екoнoметричних мoделей, які дають мoжливість 
визначити вплив фактoрів і скласти прoгнoзи на 
кoрoтку перспективу [4, с. 133-138].

Кoваленкo Л. O. зазаначає, щo при управ-
лінні дебітoрськoю забoргoваністю неoбхіднo 
oбгрунтувати дoцільність надання відстрoчoк плате-
жу пoкупцям прoдукції (рис. 1) [9, с. 226]. 

Таким чинoм, якщo немає ніякoї ймoвірнoсті 
пoвтoрнoгo замoвлення, краще відмoвити пoкупцю у 
кoмерційнoму кредиті і тим самими уникнути збит-
ку. Але, у випадку, кoли існує висoка ймoвірність, 
щo пoкупець рoзрахується зза перше замoвлення і 
в майбутньoму стане пoстійним клієнтoм підпри-
ємства, дoцільнo пoм’якшити умoви рoзрахунків. У 
цьoму випадку збитки від перших oперацій перекри-
ються прибуткoм від наступних замoвлень.

Як правилo, автoри рoзглядають питан-
ня кредитнoї пoлітики, яка є запoрукoю 
пoпередження виникнення некoнтрoльванoї 
дебітoрськoї забoргoванoсті. Значнo менше ува-
ги приділенo рoзрoбці кoмплекснoгo підхoду 
щoдo управління дебітoрськoю забoргoваністю 
через планування oбсягу реалізації прoдукції та 
дебітoрськoї забoргoванoсті підприємства в умoвах 
невизначенoсті. Зoкрема, актуальним (як складoва 
кредитнoї пoлітики підприємства) є питання плану-
вання рівня дебітoрськoї забoргoванoсті та oбсягу 
реалізації прoдукції в умoвах невизначенoсті та 
зумoвленoгo цим ризику. На жаль, у такoму кoнтексті 
це питання у вітчизняній екoнoмічній науці та прак-
тиці недoстатньo вивчене і пoтребує пo-дальших 
дoсліджень [5, с. 128].

Слід зазначити, щo автoр А. М. Пoддєрьoгін ви-
значає сутність oптимізації фінансoвих рішень щoдo 
управління забoргoваністю у рoзрoбленні кількoх 
сценаріїв з метoю вибoру найбільш oптимальнoгo 
варіанта (рис. 2). 

Рoзрахункoвo-майнoві взаємoвіднoсини під-
приємства супрoвoджуються складанням дoгoвoру 
між зацікавленими oсoбами. За дoгoвoрoм купівлі-
прoдажу oдна стoрoна (прoдавець) передає абo 
зoбoв’язується передати майнo (тoвар) у власність 
другій стoрoні (пoкупцеві), а пoкупець приймає абo 
зoбoв’язується прийняти майнo (тoвар) і сплати-
ти за ньoгo певну грoшoву суму. Згіднo [10, с. 197] 
зoбoв’язання між стoрoнами виникає в мoмент під-
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Рис. 1. Деревo рішень прo надання відстрoчoк 
платежу пoкупцю прoдукції за Л. O. Кoваленкoм 
[9, с. 226]
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Дебітoрська 
забoргoваність

Рoзрахункoві 
oперації

Рис. 2. Етапи планування забoргoванoсті 
за метoдoм oптимізації фінансoвих рішень  
щoдo управління забoргoваністю [10, с. 196]
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писання дoгoвoру. Oднак в oбліку зoбoв’язання за 
дoгoвoрoм не відoбражаються, oскільки дoгoвір 
не підтверджує факт викoнання гoспoдарських 
oперацій. 

Сутність oперацій та фактів гoспoдарськoгo 
життя не завжди відпoвідає тoму, щo випливає з їх 
дoкументальнoгo oфoрмлення та юридичнoї фoрми. 
Принцип превалювання сутнoсті над фoрмoю перед-
бачає відoбраження інфoрмації так, щoб вoна не су-
перечила дійснoсті і відпoвідала екoнoмічній сутнoсті. 
Це oзначає, щo зoбoв’язання виникають не в мoмент 
укладання дoгoвoру, а після здійснення oднією зі 
стoрін передбачених у ньoму дій, внаслідoк яких ви-
никає забoргoваність oднієї стoрoни перед іншoю. Це 
призвoдить дo рoзмежування фінансoвoї інфoрмації на 
екoнoмічну та фізичну складoві, щo ускладнює вивчен-
ня сенсу бухгалтерськoї мoви, знижує її кoрисність для 
кoристувачів oблікoвoї інформації [3, с. 31]. 

При складані дoгoвoру слід oсoбливу увагу при-
діляти фінансoвим та платіжним умoвам. 

Складoвими бухгалтерськoгo балансу підпри-
ємства є кредитoрська і дебітoрська забoргoваність, 
які виникають при рoзбіжнoсті дати платежів за 
зoбoв’язаннями з датoю їх пoяви. Вплив дебітoрськoї 
і кредитoрськoї забoргoванoсті на фінансoвий стан 
підприємства наведенo у табл.1.

Oтже, аналіз забoргoванoсті характеризує рівень 
ліквіднoсті підприємства, йoгo платoспрoмoжність та 
перспективи фінансoвoї стійкoсті. Впливає на рівень 
інвестиційнoї привабливoсті, кредитoспрoмoжнoсті, 
та загальнoї рентабельнoсті підприємства. Діюча 
система oбліку не в змoзі забезпечити кoристувачів 
неoбхіднoю та дoстoвірнoю інфoрмацією для 
перспективнoгo аналізу і прийняття свoєчасних рі-
шень. 

На нашу думку, з метoю пoкращення 
рoзрахункoвoї системи oбліку і скoрoчення 
дебітoрськoї і кредитoрськoї забoргoванoсті дoцільнo 
прoвести деякі зміни, які б сприяли удoскoналенню 
oбліку рoзрахунків:

- пo-перше, неoбхіднo стежити за 
співвіднoшеннями дебітoрськoї і кредитoрськoї 
забoргoванoсті: значне переважання дебітoрськoї 
забoргoванoсті ствoрює загрoзу фінансoвій стійкoсті 
підприємства і рoбить неoбхідним залучення 
дoдаткoвих засoбів; перевищення кредитoрськoї 
забoргoванoсті над дебітoрськoю мoже призвести дo 
неплатoспрoмoжнoсті підприємства;

- пo-друге, краще та якісніше прoвoдити ана-
ліз складу і структури дебітoрськoї і кредитoрськoї 

забoргoванoсті за кoнкретними пoстачальниками 
і пoкупцями, а такoж щoдo термінів утвoрення 
забoргoванoсті абo терміни їх мoжливoгo пoгашення, 
щo дoзвoлить свoєчаснo виявляти прoстрoчену 
забoргoваність і вживати захoдів щoдo її стягнен-
ня. Дані прo терміни виникнення (пoгашення) 
забoргoванoсті мають бути регулярними і 
oперативними, їх дoцільнo акумулювати в oкремoму 
дoкументі, наприклад: реєстр старіння рахунків 
дебітoрів, кредитoрів. Складати такий реєстр мoжна 
у вигляді матриці, пo рядках вказуються суб'єкти 
забoргoванoсті, пo стoвпцях вказуються суб'єкти 
забoргoванoсті, пo стoвпцях – стрoки утвoрення. 
Реєстр мoже oперативнo виявляти тих бoржників, 
успішна рoбoта з якими мoже принести найбільший 
результат для підприємства, а такoж тих з якими 
пoвинні встанoвлюватися oсoбливі віднoсини;

- пo-третє, такoж мoжна oрганізувати на підпри-
ємстві систему аналітичнoгo oбліку дебітoрськoї 
забoргoванoсті не тільки пo термінах, але і за 
рoзмірами, місцезнахoдженням юридичних oсіб, фі-
зичних oсіб і прoпoнoваних умoв oплати;

- пo-четверте, кoнтрoлювати oбoрoтність 
дебітoрськoї та кредитoрськoї забoргoванoсті, 
а такoж стан рoзрахунків щoдo прoстрoченoї 
забoргoванoсті, так як в умoвах інфляції будь-
яка відстрoчка платежу призвoдить дo тoгo, 
щo підприємствo реальнo oтримує лише части-
ну вартoсті пoставленoї прoдукції, тoму бажанo 
рoзширити систему авансoвих платежів;

- на п’ятoму етапі булo б дoцільнo на висoкoму 
рівні oрганізувати рoбoту з дoгoвoрами, в картці 
клієнта відрізняти працює він під реалізацію абo за 
системoю передoплати.

Викoристання таких нoвoвведень сталo б вагoмoю 
змінoю oбліку рoзрахунків з пoстачальниками та з 
кoжним підприємствoм oкремo на кінець звітнoгo 
періoду. Таким чинoм, вищевикладені прoпoзиції бу-
дуть сприяти вдoскoналенню oрганізації рoзрахунків 
та їх oбліку, зниження дебітoрськoї забoргoванoсті і 
зміцнення фінансoвoгo стану підприємства [4, с. 134].

Виснoвки. Прoведене дoслідження дoзвoлилo 
визначити напрямки удoскoналення oбліку і аналізу 
рoзрахунків на підприємстві, а саме:

1. Дoгoвoри неoбхіднo вважати первиннoю 
інфoрмацією для oбліку. Пo перше, oбмін є 
дoступним для oгляду пoдій, щo підтверджує на-
явність вирoбничoї діяльнoсті. Пo-друге, угoда від-
бувається за заздалегідь узгoдженoю цінoю, а ціна 
дає мoжливість oб’єктивнo oцінити екoнoмічну ді-

Таблиця 1
Вплив зміни забoргoванoсті на фінансoвий стан підприємства [8, с. 14]

Характеристика фінансoвoгo
стану підприємства

Дебітoрська  забoргoваність Кредитoрська забoргoваність
зрoстання зниження зрoстання зниження

майнoвий стан пoгіршує пoкращує пoкращує пoгіршує
фінансoва стійкість пoкращує пoгіршує пoгіршує пoкращує
платoспрoмoжність і ліквідність пoкращує пoгіршує пoгіршує пoкращує
грoшoва активність пoгіршує пoкращує пoкращує пoгіршує
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яльність. Ці два фактoри – oчевидність і мoжливість 
oцінки рoблять мoжливим запис угoди. 

2. Згіднo з Інструкцією прo застoсування плану 
рахунків бухгалтерськoгo oбліку, на пoзабалансoвoму 
рахунку 03 «Кoнтрактні зoбoв’язання» рoзрoбити 
метoдику oбліку зoбoв’язань і прав за підписаними 
дoгoвoрами в рoзрізі кoнтрагентів та замoвлень, з 
викoристанням субрахунків «Передбачувані платежі 
за дoгoвoрами підписаними», «Oчікувані надхoдження 
за дoгoвoрами підписаними». Це дoзвoлить підви-
щити кoнтрoль за їх викoнанням, та забезпечить 
oблік даних прo пoтенційні платежі і надхoдження. 

При настанні першoї пoдії за дoгoвoрoм бухгалтер 
буде вoлoдіти пoвнoю інфoрмацією за дoгoвірними 
зoбoв’язаннями, щo дoзвoлить дoстoвірнo і свoєчаснo 
oфoрмити первинні дoкументи. 

3. Систематичнo прoвoдити інвентаризацію 
забoргoванoсті шляхoм перевірки первинних 
дoкументів, які є oснoвoю для oперації, та відбиття 
її в oбліку.

4. Аналіз фінансoвoгo стану підприємства 
неoбхідний не тільки для здійснення кoнтрoлю, 
а й для прийняття управлінських рішень, тoму він 
пoвинен мати перспективний характер. 
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У статті розглядаються теоретичні аспекти побудови інституційної структури підприємства 
на рівні її окремих елементів, їх ієрархії та взаємозв’язків. Акцентовано на тріадному харак-
тері інституційної структури підприємства. Охарактеризовано єдність фундаментальних та 
функціональних інститутів підприємства. З’ясовано, що підсистему фундаментальних ін-
ститутів формують: ментальні особливості працівників підприємства, внутрішні культурні 
особливості підприємства, когнітивні механізми підприємства; підсистему функціональних 
інститутів – організаційно-управлінські і техніко-технологічні особливості підприємства, 
поведінкові паттерни підприємства, досвід ринкового функціонування підприємства. Вста-
новлено також основні риси та характеристики складових елементів інституційної структу-
ри підприємства.
Ключові слова: інститут, підприємство, інституційна структура підприємства, фундамен-
тальні інститути, функціональні інститути.

Постановка проблеми, її зв’язок з важливими 
науковими і практичними завданнями. Рефор-
мування економічної системи країни не може не 
позначитись на поведінці підприємства як голов-
ного суб’єкта господарювання. Разом з тим, саме 
підприємство є одним із головних об’єктів змін 
господарського механізму, рушійною силою реаль-
ної трансформації економіки. Кожне підприємство 
є організацією (як система і як процес), що само-
стійно виготовляє товари і надає послуги з метою 
їх реалізації за своїми межами, а також забезпечує 
відтворення використаних ресурсів. З інституцій-
ного погляду підприємство як система є об’єктом 
макроінституційного впливу, що реалізує свої цілі в 
конкретному інституційному середовищі, прямо або 
опосередковано впливаючи на його зміни. Підпри-
ємство як процес організації зовнішніх і внутрішніх 
взаємодій базується на мікроінститутах (їх ще на-
зивають рутинами), які виникають, з одного боку, 
виникають як реакція на макроінституційні зміни, а 
з іншого – як намагання налагодити ефективні вну-
тріфірмові комунікації з метою забезпечення злаго-
дженої діяльності структурних підрозділів. Тобто, 
з кожною виробничою організацією нерозривно 
пов’язаний цілий комплекс особливих норм і пра-
вил, які стосуються її леґітимізації, членства в ній, 
взаємовідносин і координації діяльності її членів 
тощо. Але поряд з цим, кожне підприємство харак-
теризується наявністю особливих внутрішніх куль-
турних і функціональних мікроінститутів, комплекс 
яких є унікальним саме для нього. Це дає підстави 
говорити про інституційну структуру підприємства. 
Від оптимального поєднання її складових елементів 
значною мірою залежить рівень ефективної діяль-
ності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання задекларованої про-
блеми. Питання інституційної структури підприєм-
ства, аналізу її складових елементів, особливостей 
формування, впливу на розвиток економічної системи 
залишаються сьогодні маловивченими та потребують 
подальшого ґрунтовного дослідження. І якщо питання 
інституційної структури економіки та ринків доволі 
глибоко проаналізовані у численній науковій літера-
турі, то питання інституційної структури підприєм-
ства представлені наразі поодинокими працями, що й 
зумовлює актуальність задекларованої проблеми.

У сучасній науковій літературі достатньо повно 
і різнобічно розглядаються питання інституційної 
структури економіки і ринків. Так, В.Д. Якубенко [10] 
оригінально і переконливо представляє інституційну 
структуру економіки, яку формують чотири базових 
інститути: власність, влада, управління і праця. При 
цьому, розглядаючи парні взаємодії зазначених інсти-
тутів, дослідник частково торкається питань їх про-
яву на рівні субєктів господарювання. Дещо з іншого 
боку інституційну будову підприємства розглядають 
у своїх працях О.Е. Вільямсон, Р.Г. Коуз, Ш. Розен, 
здебільшого зосереджуючись на теоретичних аспек-
тах «трансакційно-витратної логіки економічної орга-
нізації» [8, с. 122]. Д. Норт у своїх дослідженнях [7] 
розглядає розвиток інституцій та їх вплив на функці-
онування економічних систем макро- і мікрорівня, а 
також еволюціонування економік і ринків внаслідок 
безперервних структурних інституційних змін, зумов-
лених постійними коливаннями рівня трансакційних 
витрат. А.А. Чухно, досліджуючи інституційну струк-
туру ринкової економіки, зосереджує свою увагу на 
питаннях контрактів, інфраструктурних змін, інсти-
туційної трансформації економіки та формування 
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підприємницького інституційного середовища [9]. 
П.С. Лемещенко та Н.А. Мельникова, розглядаючи 
питання структури фірми, торкаються інституційних 
питань на рівні котрактно-трансакційному, організа-
ційному та поведінковому. 

Як бачимо, проаналізовані дослідження і підходи 
у розгляді інституційної структури переважно зорієн-
товані на макроекономічний рівень. Але, позаяк, під-
приємство у філософській площині співвідноситься з 
економікою чи ринком як частина і ціле, то, відповідно, 
інституційна структура підприємства є прямим відо-
браженням інституційної структури економіки в цілому. 
Саме така постановка питання лягла в основу малочи-
сельних праць, які безпосередньо присвячені теоретич-
ним питанням характеру і взаємодії складових елемен-
тів інституційної структури підприємства [1; 2; 5]. І 
якщо М.О. Комар у питаннях інституційної структури 
фірми наблизився до виокремлення її рівнів з погляду 
формальних і неформальних інститутів [5], то Г.Б. Клей-
нер, підійшовши дещо з іншого боку, виділив її фунда-
ментальний та функціональний рівні. Кожен з цих рів-
нів, на думку Г.Б. Клейнера, формують ті чи інші групи 
інститутів [див.: 2, с. 15; 4, с. 3], між якими існують тісні 
взаємозв’язки з характерною чіткою ієрархією.

На мій погляд, відомі сьогодні теоретичні аспекти 
формування інституційної структури підприємства є 
доволі неоднозначними, і серед них найпророблені-
шими видаються підходи Г.Б. Клейнера. Однак, вва-
жаю, що низка питань стосовно інституційної струк-
тури підприємства, залишається поза увагою авторів 
згаданих наукових праць. Відтак, назріла потреба в 
уточненні як елементів інституційної струкури, так і 
характеру їх взаємозвязку на рівні фундаментальної 
та фукнкціональної інституційних підсистем.

Цілі статті. Аналітична оцінка наукових праць, 
прямо чи непрямо присвячених питанням інститу-
ційної структури підприємства, переконує у необ-
хідності уточнення окремих її складових елемен-
тів-інститутів та з’ясуванні характеру взаємозв’язку 
інститутів на їх фундаментальному і функціонально-
му рівнях.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж зосереди-
ти увагу на означеній проблемі, варто стисло з’ясувати 
поняття інституційної структури підприємства. Так, 
Г.Б. Клейнер під цим поняттям розуміє сукупність мі-
кроінститутів або ж, іншими словами, поширюваних 
на конкретному підприємстві формальних і нефор-
мальних норм, правил, традицій, включаючи традиції 
індивідуального і групового бачення працівниками 
усього підприємства і його підрозділів (підсистем), 
інтерпретації дій керівництва і працівників, традиції 
формування відносин у системі «людина – машина» 
(ергономічні інститути) та ін. [3, с. 62]. 

Відомо, що визначальний вплив на формування 
мікроінституційної структури підприємства має ін-
ституційне середовище як суспільства в цілому, так і 
його економіки зокрема. А отже, можна стверджува-
ти, що інституційна структура підприємства є відо-
браженням інституційної структури економіки. 

Справді, практично у кожній сфері діяльності під-
приємства, починаючи від прийняття на роботу чи 

звільнення окремого працівника і завершуючи прийнят-
тям стратегічних рішень, формуються і діють десятки 
інститутів. При цьому система внутрішніх інститутів 
підприємства міцно пов’язана із системою загально-
національних інститутів. У короткостроковому аспекті 
загальнодержавні макроінститути проектуються на вну-
тріфірмовий простір і впливають на мікроінститути. У 
довгостроковому аспекті підприємство виступає в ролі 
своєрідного інкубатора, а інколи й ґенератора нових 
інститутів, що згодом поширюються на суспільні від-
носини. З іншого боку, більшість суспільних інститутів 
проектується на внутріфірмовий рівень. Скажімо, такі 
інститути, як відносини «принципал – аґент», «працеда-
вець – працівник», «працівник – колектив», «працівник 
– працівник», «постачальник – покупець», «представ-
ник постачальника – представник покупця» та багато 
інших, включаючи й різноманітні спеціалізовані тех-
нологічні інститути, формуються на підприємствах чи 
навколо них і в кінцевому результаті поширюються на 
інші організації як у зв’язку із кадровою міграцією, так і 
внаслідок обміну інформацією та когнітивною діяльніс-
тю підприємства. У короткостроковому аспекті інсти-
туційна структура підприємства може розглядатися як 
модель загальнодержавної системи інститутів. Ось чому 
зміни інституційної структури підприємства нерозривно 
пов’язані з динамікою загальнодержавних інститутів [1, 
с. 3]. Тим часом, формування інституційної структури 
підприємства залежить від особливостей його внутріш-
нього інституційного середовища. Саме воно створює 
умови і орієнтири у відборі ефективних елементів інсти-
туційної структури. 

У спрощеному вигляді внутрішню інституційну 
структуру підприємства можна представити двома 
основними рівнями: неформальних інститутів і фор-
мальних інститутів [5]. У свою чергу, кожен з цих 
рівнів, трансформуючи підходи Г.Б.Клейнера [див., 
напр., 2, с. 15], можна схематично представити як 
дві взаємопов’язані тріади (мал. 1). Основу першої 
формують три групи фундаментальних інституцій-
них підсистем. Це базисні інститути, які повільно і 
доволі важко змінюються. Другу тріаду утворюють 
функціональні складові інституційного середовища. 
Ця група інститутів піддається змінам шляхом реалі-
зації конкретних управлінських рішень.

Досвід ринкового функціонування 
підприємства

Поведінкові паттерни

Організаційно-управлінські 
і техніко-технологічні особливості

Когнітивні механізми. 
Соціально-економічний генотип

Внутрішні культурні особливості 
підприємства

Ментальні особливості працівників 
підприємства

тріада 
функціональних

інститутів

тріада 
фундаментальних

інститутів               

Мал. 1. Тріадний характер інституційного 
середовища підприємства

Розглянемо кожен з елементів згаданих тріад. 
Так, тріада базисних інститутів складається з: 1) мен-
тальних особливостей працівників підприємства; 2) 
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внутрішніх культурних особливостей підприємства; 
3) когнітивних механізмів підприємства.

Ментальні особливості працівників підприєм-
ства відображають характеристики мислення індиві-
дів (керівників, спеціалістів, службовців, робітників, 
акціонерів), спроможність прогнозувати ситуацію 
тощо. Окрім того, ця підсистема є відображенням 
ментальних особливостей груп і колективів, що 
беруть участь у підготовці, прийнятті і реалізації 
рішень на підприємстві. Тобто, вказані характерис-
тики поєднують як індивідуальний, так і соціаль-
но-психологічний аспект. А оскільки працівники 
підприємства, водночас є суб’єктами й інших соці-
альних систем (сім’я, родина, друзі, громадські орга-
нізації і т.п.), їхні ментальні особливості виступають 
результатом багатофакторного і різнобічного впливу, 
що й визначає їх становище на фундаментальному 
рівні внутріфірмового інституційного середовища.

Внутрішні культурні особливості підприємства 
(корпоративна культура) формують основні риси ха-
рактеру взаємозв’язків між суб’єктами внутріфірмо-
вих відносин, що склалися на підприємстві. Корпо-
ративна атмосфера, координація інтересів, готовність 
до компромісу, навички спільної діяльності, прийоми 
інтерпретації інформації, взаємодовіра і т.п. склада-
ють корпоративну культуру підприємства. Саме куль-
тура є тим середовищем, на базі якого розвиваються 
внутріфірмові інституції, тобто відносно стійкі нор-
ми, правила, традиції, зразки поведінки тощо. Адже, 
по-перше, з кожною виробничою організацією нероз-
ривно пов’язаний цілий комплекс особливих норм і 
правил, що стосуються її легітимізації, членства у ній, 
взаємовідносин і координації діяльності її учасників; 
по-друге, практично кожна організація характеризу-
ється особливими внутрішніми культурними і функ-
ціональними «мікроінституціями», комплекс яких є 
унікальним саме для неї (цінності, соціальні установ-
ки; моральні принципи й ділова етика; методи моти-
вації працівників; організація праці й способи контр-
олю; стиль керівництва; шляхи вирішення конфліктів; 
способи прийняття рішень; комунікації тощо).

Когнітивні механізми підприємства є, за своєю сут-
тю, тим елементом інституційної структури, що до-
зволяє здійснювати колективний відбір, сприйняття та 
інтерпретацію інформації про зовнішнє середовище 
підприємства, а також її обробку з метою екстракції і 
зберігання знань. Результатом функціонування когні-
тивних механізмів є своєрідна база знань, що зосеред-
жена на підприємстві, але розподілена між окремими 
особами, групами і колективами. Формування когні-
тивних механізмів визначається як індивідуально-гру-
повими особливостями мислення, так і культурним се-
редовищем, системою інститутів підприємства.

Три перелічені підсистеми утворюють ментально-
інституційний фундамент функціонування підприєм-
ства. Його зміна відбувається лише у довгостроковому 
періоді. Відтворення, збереження і еволюція цієї фун-
даментальної структури забезпечується механізмом 
успадкування. Для кожного підприємства ці механізми 
відтворюють його соціально-економічний генотип – 
сукупність успадкованих характеристик підприємства.

Тріада функціональних підсистем інституційної 
структури підприємства включає до свого складу: 
1) організаційно-управлінські і техніко-технологічні 
особливості підприємства; 2) поведінкові паттерни 
підприємства; 3) досвід ринкового функціонування 
підприємства.

Організаційно-управлінські і техніко-техноло-
гічні особливості підприємства у короткостроковій 
перспективі визначають обмеження щодо матеріаль-
них потоків і готової продукції. До цього елементу 
інституційної структури належать специфічність ак-
тивів виробничих і організаційних технологій, у т.ч. 
особливості контрактів з реалізації продукції. 

Поведінкові паттерни («зразки») підприємства, 
що проявляються у конкретних зовнішніх і вну-
трішніх ситуаціях. Ця підсистема тріади відображає 
структурований досвід функціонування підпри-
ємства одночасно з рутинами прийняття рішень, 
традиціями групового бачення та сприйняття пра-
цівниками усього підприємства і його підрозділів, 
інтерпретації дій керівництва і працівників.

Третьою підсистемою інститутів розглядуваної 
тріади є досвід ринкового функціонування підпри-
ємства. Він фіксується у документах і входить до 
особистої та групової виробничої пам’яті праців-
ників. Наприклад, вплив функціональної інерції на 
поточну діяльність підприємства, вплив прийнятих 
рішень на результати діяльності підприємства і т.п. 
[3, c. 61–63].

Згідно із принципом двоїстості взаємовідносин 
«система – доповнення системи у надсистемі» зо-
внішнє інституційне середовище підприємства також 
допускає подібну тріадну структуризацію. У процесі 
функціонування підприємства кожна з його підсистем 
взаємодіє не лише із сусідніми підсистемами, але й 
з однойменними підсистемами зовнішнього інсти-
туційного середовища. Кожна підсистема підприєм-
ства виступає своєрідним резонатором, що відчуває 
вплив відповідної підсистеми зовнішнього серед-
овища. Отже, спостерігається не тільки взаємовплив 
між елементами внутрішнього інституційного серед-
овища, але й взаємодія однойменних інституційних 
підсистем усередині й поза підприємством. При цьо-
му така транскордонна взаємодія однойменних еле-
ментів трансформується у «тиск» або «запрошення» 
стосовно підприємства. Так, взаємодія соціального 
середовища усередині підприємства й поза ним ви-
значає, наприклад, мотивацію працівника щодо про-
довження роботи на підприємстві (у випадку поганої 
кон’юнктури на ринку праці) або зміні місця роботи 
(за привабливої ринкової кон’юнктури на ринку пра-
ці). У кінцевому підсумку це призводить до вибору 
підприємством тієї чи іншої стратегії у питаннях 
оплати і організації праці. Відтак, можна говорити, 
що відповідне рішення ухвалюється під «тиском» 
кон’юнктури ринку праці [4, с. 3–4].

Підсистеми інституційної структури як підпри-
ємства, так і зовнішнього середовища тісно пов’язані 
між собою і прямо чи опосередковано впливають 
один на одного. Функціонування й еволюція кожної 
інституційної підсистеми залежить від іншої і вод-
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ночас від зовнішньої однойменної підсистеми. Спо-
стерігається, таким чином, певний гомоморфізм між 
підприємством і навколишнім середовищем. Вини-
кає своєрідний світ стратифікованих інституційних 
тріад, у яких взаємодії відбувається як між тріадами 
в цілому, так і між підсистемами, що відповідають 
однойменним підсистемам інституційних структур.

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
На сьогодні теоретичні, а, відтак і практичні аспек-
ти формування ефективної інституційної структури 
підприємства перебувають на початковому етапі до-
слідження. Серед науковців немає єдності у поглядах 
стосовно складових елементів інституційної структури 
підприємства, їх особливостей та взаємозв’язків. Уза-
гальнюючи, слід зазначити, що інституційна структура 
підприємства найбільш точно відображається за до-
помогою двох основних тріад інститутів – фундамен-
тального та функціонального. Фундаментальна тріада 
включає до свого складу такі групи неформальних ін-

ститутів: ментальні особливості працівників підприєм-
ства; внутрішні культурні особливості підприємства; 
когнітивні механізми підприємства. Тріада функціо-
нальних інститутів охоплює: організаційно-управлін-
ські і техніко-технологічні особливості підприємства; 
поведінкові паттерни підприємства; досвід ринкового 
функціонування підприємства.

Таким чином можна констатувати необхідність 
всебічного дослідження як елементного складу ін-
ституційної структури підприємства, особливостей 
та характеру їх взаємозвязку, так і методичного ін-
струментарію у питаннях її формування на принци-
пах оптимальності та ефективності. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо 
у з’ясуванні низки питань щодо побудови оптималь-
ної та ефективної інституційної структури підприєм-
ства як на рівні фундаментальних і функціональних 
інституційних тріад, так і на рівні їх окремих еле-
ментів.
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В статье рассматриваются теоретические аспекты построения институциональной структуры пред-
приятия на уровне ее отдельных элементов, их иерархии и взаимосвязей. Акцентировано на триадном 
характере институциональной структуры предприятия. Охарактеризовано единство фундаменталь-
ных и функциональных институтов предприятия. Определено, что подсистему фундаментальных 
институтов формируют: ментальные особенности работников предприятия, внутренние культурные 
особенности предприятия, когнитивные механизмы предприятия; подсистему функциональных ин-
ститутов – организационно-управленческие и технико-технологические особенности предприятия, 
поведенческие паттерны предприятия, опыт рыночного функционирования предприятия. Установ-
лено также основные черты и характеристики составляющих элементов институциональной струк-
туры предприятия.
Ключевые слова: институт, предприятие, институциональная структура предприятия, фундамен-
тальные институты, функциональные институты.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
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У статті досліджено сутність поділу податків на прямі і непрямі та потребу у застосуванні сис-
теми непрямого оподаткування, фіскальну ефективність системи непрямого оподаткування та 
адміністрування непрямих податків. Проаналізовано особливості використання непрямих по-
датків у зарубіжних країнах та в Україні. Визначено динаміку надходження непрямих податків 
до Державного бюджету України у 2013 році та в перспективі 2014. Визначено податок на до-
дану вартість як основне бюджетоутворююче джерело доходів у загальній структурі Держав-
ного бюджету країни. Визначено, що ПДВ потребує реформування, задля перенесення подат-
кового навантаження на більш платоспроможну категорію громадян. Запропоновано шляхи 
вдосконалення та визначено перспективи чинної системи непрямого оподаткування в Україні.
Ключові слова: прямі та непрямі податки, непряме оподаткування, податок на додану вар-
тість (ПДВ), акцизний податок, податкові надходження, фіскальна ефективність.

Постановка проблеми. У ринковій економіці важ-
ливого значення, крім процесів ринкового саморегулю-
вання, набувають непрямі методи втручання держави 
в економіку. Серед основних інструментів державного 
регулювання ринкової економіки чільне місце посі-
дають податки. Найбільші доходи Україні приносять 
саме непрямі податки, які характеризуються стійкими 
надходженнями. В інтересах держави є збільшення її 
доходів, значною мірою шляхом підвищення ставок 
непрямих податків з одного боку та недопущенням різ-
кого зростання податкового навантаження на спожи-
вання, з іншого боку, оскільки при підвищенні подат-
кового навантаження на економіку країни відбувається 
зниження платоспроможності споживачів, зменшення 
споживання на ринку товарів і послуг та, зрештою, 
зменшення сплачуваних сум непрямих податків.

Непряме оподаткування в сучасних умовах по-

винне стимулювати економічний розвиток країни, 
сприяти створенню умов для залучення інвестицій, 
розвитку приватного бізнесу, сприяти зниженню по-
даткового тягаря, отриманню сталих доходів до Дер-
жавного бюджету тощо. Тому, дослідження непрямо-
го оподаткування в Україні є актуальним.

Аналіз останніх досліджень та невирішені час-
тини загальної проблеми. Теоретичним основам не-
прямого оподаткування присвячені роботи видатних 
науковців минулого Ж. Бодена, А. Вагнера, К. Віксе-
ля, Т. Гоббса, Дж. Локка, А Лаффера, К. Макконела, 
Ф. Нітті, Д. Рікардо, А. Сміта, та інших. Що ж до за-
рубіжних та вітчизняних вчених серед вагомих на-
укових досліджень у сфері особливостей реалізації 
механізму непрямого оподаткування та напрямів їх 
удосконалення варто виділити праці М. Височанська 
[1], Д. Волков [2], А. Дриги, І. Лютого [4], О. Молдо-
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ван [5], А. Соколовської [6], та інших. Проте проблема 
наповнення непрямими податками державного бю-
джету повною мірою актуальна і сьогодні, оскільки 
багато питань щодо фіскальної ефективності ПДВ та 
акцизного податку залишаються невирішеними.

Метою статті є аналіз перспектив розвитку не-
прямого оподаткування та визначення шляхів його 
вдосконалення в Україні на основі вивчення теоре-
тичних та оцінки практичних аспектів обраної про-
блематики.

Виклад основного матеріалу. В умовах сьо-
годення економічна ситуація в Україні зумовлює 
необхідність ефективності управління державними 
фінансами. У центрі уваги знаходиться процес опо-
даткування, як основна умова формування фінансо-
во-бюджетних ресурсів держави [1]. 

Багатогранність прояву податку потребує ви-
окремлення та поєднання декількох ключових ознак, 
за якими податок доцільно буде визначати як прямий 
чи непрямий. Такого підходу дотримуються вітчиз-
няні фахівці І. Лютий, А. Дрига та М. Петренко [4], 
які класифікують податки як прямі чи непрямі за 
критеріями перекладності податкового зобов’язання 
та платоспроможності платника, за яким непрямі по-
датки – це такі, що покладаються на осіб, які пере-
кладають тягар їх сплати на споживачів [3]. 

Непряме оподаткування розглядається і як скла-
дова характеристика опосередкованої оцінки рівня 
платоспроможності окремих платників податків, яка 
фактично відображає їх реальні споживчі витрати [2].

Сучасна фінансова криза й нестача бюджетних 
коштів ще більшою мірою активізували проблеми 
непрямого оподаткування.

Впровадження таких видів непрямих податків, як 
податок на додану вартість і акцизний податок, пере-
дусім пов’язане з необхідністю забезпечення достат-
ніх і стабільних доходів бюджету в умовах широкої 
лібералізації цін і розгортання процесів інфляції, а 
також є економічно виправданим. В Україні ПДВ став 
чинником негативних тенденцій в економіці, однак у 
світі це ефективний податок з обігу. Крім того, він є 
обов'язковим податком в ЄС. Законодавство перед-
бачає необхідність гармонізації податкової системи 
з європейськими стандартами, тому ПДВ у Податко-
вому кодексі України [8] був очікувано збережений, 
за винятком деяких змін у його адмініструванні. Роз-
робники документа намагалися вирішити комплекс 
завдань: перекрити найпоширеніші схеми мініміза-
ції оподаткування, вирішити проблему з відшкоду-
ванням податку, а також знизити внутрішні ціни [5]. 

Сьогодні наповнення державного бюджету не-
прямими податками є суттєвим, проте воно досить 
мінливе. Найбільшу частку надходжень до держав-
ного бюджету у 2013 році займали: податок на дода-
ну вартість (57%), податок на прибуток (17%), акциз-
ний податок (11%), ввізне мито (4%) (рис.1).

Як можна спостерігати з Рис.1 податок на додану 
вартість є основним джерелом наповнення бюджету. 
Питома вага податку у надходженнях платежів скла-
ла 57 відсотків, у сумі 181,4 млрд. грн., в тому числі 
до загального фонду – 180,8 млрд. грн.. 

До чинників, що впливають на фіскальну ефек-
тивність такого податку, можна віднести: рівень 
податкової ставки; сальдо експортно-імпортних 
операцій, здатне звужувати чи розширювати подат-
кову базу; обсяг податкових пільг, суму недоїмки, що 
безпосередньо впливає на розмір податкових надхо-
джень [6]. 

Встановлено, що у перспективі доцільно посту-
пово переходити до диференційованої шкали ставок, 
керуючись принципом: товари першої потреби – 
знижена ставка, усі інші товари – стандартна ставка. 
Впровадження диференційованих ставок буде ефек-
тивним, оскільки зумовить зменшення адміністра-
тивних витрат щодо обслуговування ПДВ і значно 
спростить механізм його дії. Щодо розміру ставок 
ПДВ, то це має визначатися не лише бюджетними 
потребами, а й реальними доходами споживачів [1].

Інший вид непрямих податків, надходження яко-
го до державного бюджету є не менш важливими та 
значимими – акцизний податок і становить 11% в 
надходженнях до бюджету (рис.1). 

За підсумками 2013 року до державного бюджету 
надійшло 35,3 млрд. грн. акцизного податку, у тому 
числі вироблених в Україні товарів – 26,4 млрд. грн. 
або 74,8% та ввезених в Україну підакцизних товарів 
– 8,9 млрд. грн. або 25,2%. 

Найбільшу частку у надходженнях акцизного по-
датку займають тютюнові вироби – 68,3% та лікеро 
– горілчана продукція – 17,8% (рис.2). 
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Рис. 2. Частка підакцизної продукції  
в надходженнях акцизного податку [11]

Порівняно з 2012 роком надходження податку до 
загального фонду державного бюджету зросли на 
5,4% (+1,3 млрд. грн.), що зумовлено такими осно-
вними факторами:

- запровадження авансової сплати акцизного по-
датку виробниками тютюнових виробів при при-

Рис. 1. Питома вага платежів у надходженнях 
державного бюджету [11]
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дбанні марок акцизного податку (перевищення спла-
ти над задекларованими сумами); 

- підвищення ставки акцизного податку з виробле-
ної в Україні лікеро-горілчаної продукції на 7,9% та з 
вироблених в Україні тютюнових виробів – на 6,7% 
(середня сума акцизного податку з однієї пачки сига-
рет з фільтром у 2012 році становила 4,17 грн., у 2013 
році – 4,48 гривень).

Поряд з цим, на базу оподаткування впливає змен-
шення обсягів виробництва (тютюнової продукції – 
на 9,6%, лікеро- горілчаної продукції – на 12,8%) та 
реалізації підакцизної продукції на внутрішній ринок 
України (тютюнової продукції – на 11,4%, лікеро-го-
рілчаної продукції – на 14,5%). 

Даний податок також зазнає тенденції змін. Так, з 1 
січня 2014 року підвищилися ставки акцизного податку 
на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шля-
хом перегонки виноградного вина або вичавок виногра-
ду, тобто коньяк, з 29 гривень до 32 гривень за 1 літр 
100-відсоткового спирту. Ця ставка діятиме до 31 берез-
ня 2014 року. З 1 квітня 2014 року до 31 грудня 2015 року 
застосовуватиметься ставка акцизного податку у розмірі 
56,42 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Крім цього, з 01 березня цього року підвищено 
ставки акцизного податку на спирт етиловий (в. т.ч. 
лікеро-горілчані вироби) та інші алкогольні напої до 
рівня 14 відсотків, а саме: 

– спирт етиловий – 56,42 грн. за 1 літр 100- відсо-
ткового спирту. 

– вина виноградні з доданням спирту кріплені – 
2,86 грн.; 

– вина ігристі, газовані – 4,16 грн.; 
– вермути – 2,86 грн.
З 1 січня 2014 року на 6,5% зросли ставки акциз-

ного податку на тютюнові вироби: сигарети без філь-
тра, цигарки, – до 77,50 грн. за 1 тис. шт., а з фільтром 
– 173,20 грн. за 1 тис. шт. [12].

Про перспективу свідчать зростання надходжень 
від даного податку. Сума коштів, зарахованих до бю-
джету по акцизному податку з вироблених в Україні 
підакцизних товаров, за січень-лютий 2014 року пере-
вищує 23 млн. грн., що на 15% більше аналогічного 
періоду минулого року. 

Від імпортерів надійшло понад 12,5 млн. грн., 
що майже на 35% перевищило минулорічні показ-
ники. Збір на розвиток виноградарства, садівни-
цтва, хмелярства до бюджету склав близько 18,5 
млн. грн., що більше січня-лютого 2013 року на  
2,5 млн. гривень [12].

Окрім вже зазначених змін щодо непрямого 
оподаткування положеннями законопроекту «Про 
Державний Бюджет на 2014 рік» [10] передбачено 
внесення змін до податкового законодавства щодо 
розширення бази оподаткування, підвищення ставок 
окремих податків, скасування податкових пільг тощо, 
реалізація яких, як зазначено у супроводжувальних 
матеріалах до законопроекту, дасть можливість отри-
мати у 2014 році 8,6 млрд грн, зокрема:

- призупинення пільгового оподаткування акциз-
ним податком спирту технічного, який використо-
вується у хімічній промисловості як сировина для 

виробництва продуктів органічного синтезу та біо-
етанолу, який використовується для виробництва біо-
палива – 2,5 млрд грн; 

- скасування пільгового оподаткування податком 
на додану вартість операцій з ввезення на митну тери-
торію України природного газу – 2,0 млрд грн; 

- збільшення ставок акцизного податку на операції 
з цінними паперами – 0,7 млрд грн;

- звільнення від оподаткування податком на дода-
ну вартість операцій з макулатурою з метою ліквідації 
схеми штучного завищення відшкодування цього по-
датку – 0,1 млрд гривень. 

Також у проекті державного бюджету враховано 
норму Податкового кодексу України щодо збільшення 
у 2014 році з 40 до 50% частки сплати до спеціального 
фонду податку на додану вартість з постачання м’ясо-
молочної продукції переробними підприємствами, 
внаслідок чого вказані надходження, порівняно з 2013 
роком, збільшено на 274,6 млн грн, або 43,9%. 

Крім того, прикінцевими положеннями законопро-
екту передбачено: перенесення з 2014 року на 2015 
рік зниження ставки податку на додану вартість з 20 
до 17 відсотків.

Однак, окреслені тенденції та проблеми практики 
справляння непрямих податків у процесі реалізації 
бюджетної політики засвідчують як вагомий фіскаль-
ний потенціал таких податків, так і формування умов 
їх дестимулюючого впливу на економічний розвиток.

Особливо це стосується податку на додану вар-
тість. Як зауважують фахівці з питань функціонуван-
ня тіньової економіки, механізм нарахування цього 
податку, запозиченого у 1992 р. із західноєвропейської 
системи оподаткування (який був недостатньо адап-
тований до реальних умов господарювання в Україні), 
невиправдано ускладнений і практично стимулював 
спекулятивне посередництво, що паразитував на ви-
робникові та кінцевому споживачеві товарів [9].

У зв’язку з реформування механізму непрямого 
оподаткування, що ведеться на сьогоднішній день в 
умовах нестабільної економічної ситуації в Україні, а 
також, враховуючи потенційну можливість її інтегра-
ції з Європою важливо виявити специфіку побудови 
податкових систем інших країн для кращої оцінки 
власних можливостей та перспектив.

Так, на прикладі Німеччини, податки розглядають-
ся урядом як головна зброя впливу держави на розви-
ток економіки країни, їх місце в бюджеті досить ваго-
ме. У загальних доходах бюджету, як правило, вони 
становлять 80 %. Найбільші прибутки серед непря-
мих податків приносить ПДВ – 28%. Загальна ставка 
ПДВ для кожного обороту становить 19%. Крім того, 
в Німеччині діє пільгова ставка в розмірі 7%, за якою 
оподатковуються основні продовольчі товари і книж-
ково-журнальна продукція .

 В різних країнах діє принцип диференційованих 
ставок: знижені ставки стосуються продовольчих то-
варів та товарів першої необхідності. Наприклад, у 
ФРН ставки ПДВ на продовольчі товари – 7%, Іспанії 
– 7%, Франції – 5,5%, Греції – 8%, Польщі – 7% [7].

Суттєві масштаби непрямого оподаткування у 
Франції, Німеччині, Італії обумовлені особливостями 
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соціально-економічної політики, яка проводиться в 
цих країнах.

В Україні було б також доцільно використовувати 
пільгові ставки ПДВ до наприклад, продовольчих то-
варів. Таким чином, зниження ставки ПДВ сприяло б 
зменшенню ухилення від його сплати. Наприклад, в 
Німеччині рівень ухилення від сплати ПДВ оцінюють 
в 5%, а в Україні близько 25% [7].

Висновки. Проблематика непрямого оподаткуван-
ня як важливої складової зовнішньоторговельного ре-
гулювання особливо актуалізується в сучасний період 
прискорення глобалізацій них процесів у світовій еко-
номіці та посилення залежності розвитку національ-
них економік від їх адекватної участі у міжнародному 
економічному співробітництві.

Непрямі податки мають досить багато переваг, 
тому використання їх цілком доцільне. Проте слід 
відмітити, що непрямі податки достатньо складно 
спрогнозувати та спланувати в ході бюджетного про-
цесу в Україні. У свою чергу ПДВ продовжуватиме 
відігравати ключову роль серед надходжень від не-

прямих податків, податкових надходжень та доходів 
у бюджет. 

А враховуючи прагнення України до європейської 
інтеграції та зважаючи на вже отриманий досвід адмі-
ністрування ПДВ, можна виділити такі шляхи вдоско-
налення механізму функціонування ПДВ з метою збе-
реження ним принципу повноти та справедливості:

- розвиток експортного потенціалу заходу країни, а 
саме – розвиток власного виробництва;

- упровадження різних режимів оподаткування за-
лежно від соціальної значущості товарів;

- розробка системи повернення суми ПДВ з това-
рів для фізичних осіб.

Також, проблематика підвищення рівня прогно-
зованості та обґрунтованості планових показників 
бюджету, враховуючи діючу практику виконання пла-
нових завдань з непрямих податків, буде актуальною 
лише на середньострокову перспективу. Це, з одного 
боку, полегшуватиме владі практичне наповнення бю-
джетів, а з іншого – формуватиме нові виклики еконо-
мічній стабільності та конкурентоспроможності.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НЕПРЯМОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ

Ващенко А.С.
студентка 
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

В статье исследована сущность разделения налогов на прямые и косвенные и потребность в приме-
нении системы косвенного налогообложения, фискальную эффективность системы косвенного нало-
гообложения и администрирования косвенных налогов. Проанализовано особенности использования 
косвенных налогов в зарубежных странах и в Украине. Определена динамика поступления косвенных 
налогов в Государственный бюджет Украины в 2013 году и в перспективе 2014. Определены налог на 
добавленную стоимость как основной бюджетообразующий источник доходов в общей структуре Го-
сударственного бюджета страны. Определено, что НДС нуждается в реформировании, для перенесе-
ния налоговой нагрузки на более платежеспособную категорию граждан. Предложены пути совершен-
ствования и определены перспективы действующей системы косвенного налогообложения в Украине.
Ключевые слова: прямые и косвенные налоги, косвенное налогообложение, налог на добавленную 
стоимость (НДС), акцизный налог, налоговые поступления, фискальная эффективность.
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TRENDS AND PROSPECTS OF INDIRECT TAXATION IN UKRAINE

Vashchenko A.s.
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In the article investigated the nature of the division of taxes into direct and indirect, and the need for a 
system of indirect taxation, fiscal efficiency of indirect taxation and administration of indirect taxes. The 
features especially the use of indirect taxes in foreign countries and in Ukraine. Definitely dynamics of 
indirect taxes to the State Budget of Ukraine in 2013, and potentially in 2014. Definitely value added tax as 
the main source of budget- income in the total state budget. Determined that the price needs to be reformed, 
in order to transfer the tax burden on a solvent category of citizens. Ways of improving and perspectives of 
the current system of indirect taxation in Ukraine. 
Keywords: direct and indirect taxs, indirect taxation, value added tax (VAT), excise tax, tax revenues, fiscal 
efficiency.
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Економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 

Волосенко В.В. 
студентка
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Дана стаття всебічно розкриває методику проведення економічного аналізу фінансових 
результатів діяльності підприємства. Аналіз проводиться на основі товариства з обме-
женою відповідальністю «Колумбіні», що займається оптово-роздрібною торгівлею па-
ливно-мастильними матеріалами. Велику увагу приділено аналізу динаміки та структури 
фінансових результатів. Проведений факторний аналіз прибутку та вичерпний аналіз рен-
табельності діяльності підприємства. Також велика частина статті присвячена розробці 
рекомендацій для покращення діяльності підприємства на основі здійсненого аналізу. 
Ключові слова: фінансові результати діяльності, прибуток, факторний аналіз прибутку, 
аналіз динаміки, рентабельність, фактори впливу.

Постановка проблеми. Основною метою під-
приємства в сучасних умовах стає одержання мак-
симального прибутку при мінімальних витратах з 
паралельним підвищенням якості обслуговування 
споживачів. Щоб забезпечити виконання цієї мети, 
необхідно не тільки правильно вести бухгалтер-
ський облік, який під впливом останніх подій є дуже 
ускладненим, а й всебічно аналізувати свою діяль-
ність. Адже, отримання позитивного фінансового 
результату ще не свідчить про ефективну діяльність 
підприємства. Для підвищення своїх конкурентних 
переваг та для прийняття правильних управлінських 
рішень, суб’єкт господарювання повинен систе-
матично розраховувати рентабельність показників 
своєї діяльності, аналізувати причини зменшення 
або збільшення фінансових результатів шляхом фак-
торного аналізу прибутку, що в кінцевому результаті 
забезпечить йому максимальний прибуток при міні-
мальних затратах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням економічного аналізу фінансових ре-
зультатів підприємства присвячені роботи таких до-

слідників, як Шморгун Н.П., Головко І.В., Тютюнник 
В., Савицька Г.В., Мних Є.В. та ін.

Формулювання цілей статті. Основні завдання, 
що розкриваються в статті є:

– здійснити аналіз динаміки і структури фінансо-
вих результатів;

– провести факторний аналіз прибутку;
– здійснити аналіз рентабельності діяльності під-

приємства;
– використати результати аналізу прибутку і по-

казників рентабельності з метою підвищення ефек-
тивності діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Аналіз динамі-
ки і структури фінансових результатів. Голо-
вне місце в інформаційному забезпеченні аналі-
зу фінансових результатів займає бухгалтерська 
звітність, яка дає досвідченому аналітикові повну 
інформацію про фінансовий стан, стійкість поло-
ження і можливі перспективи розвитку підприєм-
ства. Основними джерелами фінансового аналізу 
є: форма №1 «Баланс» та форма №2 «Звіт про фі-
нансові результати».
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При аналізі абсолютних показників фінансових 
результатів виділяють горизонтальний (зміна показ-
ників за аналізований період) і вертикальний (зміна 
структури показників) аналіз. Насамперед, користу-
ючись фінансовою звітністю, проаналізуємо фінан-
сові результати діяльності ТОВ «Колумбіні» у їх ди-
наміці (табл. 1).

Дані аналітичної таблиці свідчать про те, що в 
2009-2013 роках на підприємстві показник чистого 
доходу від реалізації мав «плаваючий» характер – 
найвищого значення він досяг у 2010 року (227838 
тис. грн.), згодом знижувався до 119510 тис. грн. у 
2012 році, та зріс до 170599 тис. грн. у 2013 році 
(рис. 1). Загалом за період зростання чистого дохо-
ду склало 77578 тис. грн. або 83,4%. Кожного року 
в середньому обсяг чистого доходу від реалізації 

продукції збільшувався на 15515,6 тис. грн., або  
на 16,7%.
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Рис. 1. Динаміка чистого доходу від реалізації 
ТОВ «Колумбіні» в 2009-2013рр.

Таблиця 1
Аналіз динаміки фінансових результатів діяльності ТОВ «Колумбіні» в 2009-2013 рр.

Показники 2009р. 2010р. 2011р 2012р 2013р
Відхилення за 

період
Відхилення 

середньорічне
Абсо-
лютне

Віднос-
не, %

Абсо-
лютне

Відносне, 
%

1 2 3 4 5 6 7=6-2 8= 
7/2*100

9=7/5 
періодів

10=8/5 
періодів

Чистий дохід від 
реалізації про-
дукції

93021 227838 214137 119510 170599 77578 83,4 15515,6 16,7

Собівартість 
реалізованої про-
дукції

88448 207709 131157 86739 140587 52139 58,9 10427,8 11,8

Валовий прибу-
ток від реалізації 
продукції

4573 20129 82980 32771 30012 25439 556,3 5087,8 111,3

Адміністративні 
витрати 0 9051 14470 820 0 0 0,0 0 0,0

Витрати на збут 3245 3804 2818 5735 10533 7288 224,6 1457,6 44,9
Прибуток від ре-
алізації продукції 
скоректований

1328 7274 65692 26216 19479 18151 у 13,7 
рази 3630,2 273,4

Інші операційні 
доходи 108 566 885 437 0 -108 -100,0 -21,6 -20,0

Інші операційні 
витрати 1230 1552 1815 62 3839 2609 212,1 521,8 42,4

Прибуток (зби-
ток) від операцій-
ної діяльності

206 6288 64762 26591 15640 15434 у 74,9 
рази 3086,8 у 15,0 

рази

Інші позареаліза-
ційні доходи 1 0 950195 0 247621 247620 100,0 49524 20,0

Фінансові ви-
трати та інші 
витрати 

44 989 1014888 10913 257633 257589 100,0 51517,8 20,0

Прибуток (зби-
ток) від звичай-
ної діяльності

163 5303 69 15678 5598 5435 у 33,3 
рази 1087 у 6,7 рази

Податок на при-
буток від звичай-
ної діяльності

9 80 106 52 81 72 у 8,0 рази 14,4 160,0

Чистий прибуток 
(збиток) звітного 
періоду

154 5223 -37 15626 5517 5363 у 34,8 
рази 1072,6 у 7,0 рази
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Відповідно собівартість реалізованої продукції 
протягом періоду зросла на 52139 тис. грн. або на 
58,9%, а валовий прибуток зріс на 25439 тис. грн. або 
у 5,6 разів. Кожного року в середньому собівартість 
реалізації збільшувалась на 10427,8 тис. грн. або на 
11,8% за рік. Середньорічне зростання валового при-
бутку становить 5087,8 тис. грн. або 111,3%. 

В 2013 році зростання скоректованого валового 
прибутку від реалізації (за вирахуванням адміністра-
тивних витрат та витрат на збут) порівняно з 2009 
роком склало 18151 тис. грн. або 13,7 рази. Інші опе-
раційні витрати у 2013 році також зросли – на 2609 
тис. грн. або 212,1%. Натомість інші операційні до-
ходи на підприємстві у 2013 році були відсутні. В ре-
зультаті прибуток від операційної діяльності підпри-
ємства за період 2009-2013 років зріс на 15434 тис. 
грн. або у74,9 рази, а його середньорічне зростання 
склало 3086,8 тис. грн. або у 15 разів. 

В останні періоди на підприємстві спостеріга-
лось значне зростання показників інших доходів та 
витрат, що пов’язане із зміною їх формування у фі-
нансовій звітності. Проте фінансові витрати та інші 
витрати переважають інші позареалізаційні доходи. 
Сума прибутку від звичайної діяльності в 2013 році 
склала 5598 тис. грн., а чистий прибуток ТОВ «Ко-
лумбіні» склав 5517 тис. грн. Враховуючи незначні 
показники фінансових результатів у 2009 році, від-
хилення результатів у 2013 році є значним. Проте 
слід зазначити, що порівняно з 2012 роком спосте-
рігається значне зниження показників прибутку від 
звичайної діяльності та чистого прибутку.

Загалом у динаміці фінансових результатів слід 
відзначити такі зміни: в умовах зростання обся-
гів реалізації прибуток до оподаткування зростає 
повільніше, аніж прибуток від операційної діяль-
ності та прибуток від реалізації; чистий прибуток 

зростає більшими темпами, ніж прибуток від зви-
чайної діяльності, що може свідчити про занижен-
ня податку на прибуток; на підприємстві зроста-
ють витрати на збут та інші операційні витрати. 
Позитивною тенденцією є переважання темпів 
росту чистого доходу над темпами росту собівар-
тості продукції.

Структурні зміни прибутку ТОВ «Колумбіні» за 
аналізовані періоди характеризуються такими дани-
ми (табл. 2).

Аналіз структури показників, що характеризують 
фінансові результати діяльності ТОВ «Колумбіні» 
в 2009-2013 роках (вертикальний аналіз) дає змогу 
визначити, що у 2013 році порівняно із 2009 роком 
зменшилась частка скоригованого прибутку від реа-
лізації продукції. Сальдо інших операційних доходів 
і витрат у 2009-2011 та 2013 роках було від’ємним. 
Так само протягом усього періоду на підприємстві 
спостерігається перевищення позареалізаційних ви-
трат над доходами.

Сума прибутку до оподаткування сформована на 
ТОВ «Колумбіні» у 2013 році за рахунок:

- прибутку від реалізації – 348%;
- інших позареалізаційних доходів – 4423,4%.
Сумарний вплив цих факторів на величину при-

бутку склав (348 + 4423,4) = 4771,4%.
Негативний вплив на розмір прибутку зро-

било зростання інших позареалізаційних витрат 
(4602,2%) та інших операційних витрат (68,6%). 
Сукупний вплив цих факторів склав (4602,2+68,6) 
= 4670,8%.

Отже, сума позитивних факторів (4771,4%) пе-
ревищила суму негативних факторів (4670,8%), що 
призвело до позитивного значення прибутку до опо-
даткування ТОВ «Колумбіні» у 2013 році.

Факторний аналіз прибутку. Факторний аналіз 
 

Таблиця 2
Структура показників, що характеризують фінансові результати
діяльності ТОВ «Колумбіні» в 2009-2013рр. 

Показник
2009р 2010р 2011р 2012р 2013р Зміни 

(+,-), 
%

тис. 
грн.

% до 
під-

сумку

тис. 
грн.

% до 
під-

сумку
тис. грн. % до під-

сумку
тис. 
грн.

% до 
під-

сумку

тис. 
грн.

% до 
під-

сумку
1. Прибуток до опо-
даткування 163 100 5303 100 69 100 15678 100 5598 100 Х 

1.1. Прибуток від 
реалізації продукції 
(валовий прибуток) 
скоригований

1328 814,7 7274 137,2 65692 95205,8 26216 167,2 19479 348,0 -466,8

1.2. Інші операційні 
доходи 108 66,3 566 10,7 885 1282,6 437 2,8 0 0,0 -66,3

1.3. Інші позареалі-
заційні доходи 1 0,6 0 0,0 950195 1377094 0 0,0 247621 4423,4 4422,8

1.4. Інші операційні 
витрати 1230 754,6 1552 29,3 1815 2630,4 62 0,4 3839 68,6 -686,0

1.5. Інші позареліза-
ційні витрати 44 27,0 989 18,6 1014888 1470852 10913 69,6 257633 4602,2 4575,2

2. Чистий прибуток 
(збиток) 154 94,5 5223 98,5 -37 -53,6 15626 99,7 5517 98,6 4,1
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прибутку – це методика комплексного системного ви-
вчення та виміру впливу факторів на величину резуль-
тативного показника, а саме прибутку підприємства.

Фактори, які впливають на величину прибутку 
від реалізації продукції або надання послуг, наведе-
но на рис. 2. 

Фактори, що
впливають на

величину прибутку
від реалізації

продукції

Зміна обсягу реалізації

Зміна асортименту продукції

Зміна собівартості продукції

Зміна ціни реалізації

Чисельність та склад персоналу

Економічне стимулювання працівників

Стан матеріально-технічної бази підприємства

Продуктивність праці

Рис. 2. Фактори впливу на величину прибутку 
від реалізації продукції [2] 

Проаналізуємо вплив факторів на прибуток ТОВ 
«Колумбіні» у 2012-2013 рр., використовуючи Фор-
му №2 «Звіт про фінансові результати». Вихідні дані 
подано в таблиці 3.

Таблиця 3
Аналіз прибутку ТОВ «Колумбіні» 
у 2012-2013 рр. тис. грн.

№ з/п Показник
2012р. 2013р.

1 Дохід від реалізації про-
дукції (ДР) 119510 170599

2 Інші доходи (ДІ) 437 247621
3 Собівартість продукції (С) 86739 140587

4 Адміністративні витрати 
(ВУ) 820 0

5 Витрати на збут (ВЗ) 5735 10533
6 Фінансові витрати (ВФ) 6931 9841
7 Інші витрати (ІВ) 4044 251661
8 Податок на прибуток (ПП) 52 81
9 Чистий прибуток (ЧП) 15626 5517

У цьому випадку вплив факторів на прибуток під-
приємства можна подати у такому вигляді: 

ЧП = ДР + ДІ – С – ВУ – ВЗ – ВФ – ІВ – ПП   (1)
Величина виручки від реалізації залежить від та-

ких факторів, як ціна реалізованої продукції, асорти-
мент продукції та кількість її реалізації. Ця залеж-
ність має такий вигляд:

ДР = О ∙ НП ∙ Ц,                            (2)
де О – обсяг реалізації; 
НП – номенклатура видів продукції;
Ц – ціна одиниці продукції.
Факторну модель собівартості реалізованої про-

дукції можна подати в такому вигляді:
С = НП ∙ О ∙ ЗЗМН,                        (3)

де ЗЗМН – змінні витрати на одиницю виробленої 
продукції [2]. 

За допомогою даних Звіту про фінансові резуль-
тати, виявити вплив всіх перелічених факторів на фі-

нансовий результат підприємства неможливо, тому 
що нам невідомі такі показники, як питома вага реа-
лізованої та виробленої продукції, обсяг випуску та 
реалізації, а також ціна та собівартість одиниці. 

У той же час, знаючи середній індекс цін, мож-
на визначити вплив змін цін, обсягу реалізованої та 
випущеної продукції на розмір чистого прибутку. За 
даними Держкомстату України у 2013 р. проти 2012 
р. індекс споживчих цін (індекс інфляції) становив 
100,5% [5].

Зробимо факторний аналіз прибутку на останні 2 
роки, адже на весь період такий аналіз робити буде 
не доцільно. Визначимо вплив факторів на зміну до-
ходу від реалізації. З таблиці 3.3 видно, що дохід від 
реалізації у 2013 р. був на 34841 тис. грн. більшим, 
ніж у 2010-му, або на 42,75%. Це збільшення є на-
слідком впливу двох факторів: ціни реалізації та об-
сягу реалізованої продукції.

Розрахувати величину впливу кожного з них мож-
на у такий спосіб:

ΔДРЦ = ДР2013 – ДР2013 : 1,005 = 170599 – 170599 : 
1,005 = 848,75 тис. грн.

ΔДРО = ДР2013 : 1,0005 – ДР2012 = 170599 : 1,046 – 
119510 = 50240,25 тис. грн.

Таким чином зростання цін сприяло збільшенню 
виручки від реалізації на 848,75 тис. грн., а збіль-
шення обсягу реалізації – на 50240,25 тис. грн.

Прослідкуємо вплив факторів на зміну собівар-
тості реалізованої продукції. З таблиці 3.3 видно, що 
собівартість у 2012 р. становила 86739 тис. грн., а у 
2013 р. – 140587 тис. грн., що на 53848 тис. грн. або 
62,08% більше.
ΔСЦ = С2013 – С2013 : 1,005 = 140587 – 140587: 1,005 = 

699,44 тис. грн.
ΔСО = С2013 – С2012 – ΔСЦ = 140587 – 86739 – 699,44 = 

53148,56 тис. грн.
Таким чином, за рахунок зміни ціни собівартість 

виросла на 699,44 тис. грн., а за рахунок зміни об-
сягу випуску – ще на 53148,56 тис. грн.

Як показують розрахунки, ціна реалізації впливає 
на чистий прибуток у складі двох факторів – собі-
вартості та доходу від реалізації. При цьому вплив 
у складі собівартості зменшує прибуток, а у складі 
доходу від реалізації – збільшує. З огляду на це за-
гальний вплив ціни реалізації на чистий прибуток 
можна розрахувати у такий спосіб:
ΔЧПЦ = ΔДРЦ – ΔСЦ = 848,75 – 699,44 = 149,31 тис. грн.

Отже, за рахунок збільшення ціни чистий прибу-
ток підприємства виріс на 149,31 тис. грн.

Визначаючи вплив на прибуток витрат на управ-
ління, на збут та фінансових витрат, треба пам`ятати, 
що це фактори зворотного впливу, тобто у формули 
треба підставляти знак мінус:

ΔЧПВ =(ВУ2013 + ВЗ2013 + ВФ2013 + ІВ2013) – (ВУ2012 + 
ВЗ2012 + ВФ2012 + ІВ2012) = (0+10533+9841+251661) – 

(820 + 5735 + 6931 + 4044) = 254505 тис. грн.
Отже, збільшення цих витрат у 2013 р., порівняно 

з 2012-м, призвело до зменшення прибутку на суму 
254505 тис. грн.

Обчислити вплив величини інших доходів на змі-
ну чистого приб утку можна за такою формулою:
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ΔЧПі = ДІ2013 – ДІ2012 = 247621 – 437 = 247184 тис. грн.
Як бачимо, за рахунок збільшення суми інших до-

ходів чистий прибуток збільшився на 247184 тис. грн.
Вплив податку на прибуток розраховують за фор-

мулою:
ΔЧППП = – (ПП2013 – ПП2012) = – (81 – 52) = – 29 тис. грн.

Це означає, що збільшення величини податку на 
прибуток сприяло зменшенню прибутку на суму 29 
тис. грн.

Отримані дані узагальнено в таблиці 4.

Таблиця 4
Узагальнена таблиця впливу факторів 
на величину прибутку

№ з/п Показник Сума, тис. грн.
1. Зміна ціни 149,31
2. Обсяг реалізації 50240,25
3. Обсяг випуску -53148,56

4.
Витрати на управління, на 
збут, фінансові витрати та 
інші витрати 

-254505

5. Інші доходи 247184
6. Податок на прибуток - 29
7. Усього -10109

Останній рядок таблиці 4 в сумі (-10109) підтвер-
джує зміну чистого прибутку з таблиці 3, тобто розра-
хунки факторного аналізу є правильними. Зменшення 
прибутку виникло через збільшення витрат на управ-
ління, на збут, фінансових витрат та інших витрат, а 
також внаслідок зростання собівартості. Пошук на-
прямів зниження витрат можна вважати резервами 
подальшого збільшення чистого прибутку.

Таким чином, серед факторів, що спричинили 
зменшення чистого прибутку на ТОВ «Колумбіні» у 
2013 році, основними є зростання витрат на управ-
ління, на збут, фінансові витрати та інші витрати та 
обсягу випуску. Позитивний вплив склало зростання 
обсягу реалізації та зміна ціни.

Аналіз рентабельності діяльності підпри-
ємства. Якщо сума прибутку показує абсолютний 
ефект від діяльності, то рентабельність характеризує 
міру цієї ефективності, тобто відносний ступінь при-

бутковості підприємства або продукції, що виробля-
ється. Підприємство вважається рентабельним, якщо 
результати від реалізації продукції (робіт, послуг) по-
кривають витрати виробництва (обігу) і утворюють 
суму прибутку, достатню для нормального функціо-
нування підприємства. Економічна сутність рента-
бельності може бути розкрита тільки через характе-
ристику системи показників. Загальний їхній зміст 
– визначення суми прибутку з однієї гривні вкла-
деного капіталу. У загальній формі рентабельність 
розраховують як відношення прибутку до витрат чи 
застосованих ресурсів (капіталу) і вона являє собою 
ефективність виробництва. Величина i динаміка рен-
табельності характеризує ступінь ділової активності 
підприємства та його фінансове благополуччя.

Аналіз показників рентабельності є важливим 
для оцінки потенційних можливостей підприємства 
щодо формування прибутку та оцінки фінансового 
стану. Аналіз рентабельності на підприємстві здій-
снюють за системою показників, використання кож-
ного з яких залежить від характеру оцінки ефектив-
ності діяльності підприємства.

До основних показників рентабельності відно-
сять:

- рентабельність активів;
- рентабельність сукупного капіталу;
- рентабельність власного капіталу;
- рентабельність продажу;
- рентабельність виробництва (окремих видів 

продукції).
Дані для аналізу рентабельності діяльності ТОВ 

«Колумбіні» наведено в таблиці 5.
1. Рентабельність активів (майна) – визначається 

як відношення прибутку до середньорічної вартості 
усіх активів, тобто показує скільки прибутку при-
падає на 1 грн. активів, характеризує ефективність 
управління підприємством.

Цей показник обчислюють за формулою:
 

активіввартістьчнаСередньорі
прибутокЧистийРА =

РА2009 = 14945
154 = 1,03%;

РА2010 = 2/)37826014945(
5223
+

= 2,66%;

РА2011 = 2/)726378260(
37
+

− = -0,02%;

РА2012 = 2/)262346726(
15626
+

= 11,88%;

РА2013 = 2/)430022262346(
5517
+

= 1,59%.

коштівджерелУсього
нняоподаткувадоПрибутокРА =

РВК =
Чистий прибуток 

Власний капітал���������������������

ПОВК =
Власний капітал 
Чистий прибуток 

РВ =
Валовий прибуток 

Чистий дохід від реалізації 

РО =
Операційний прибуток 
Чистий дохід від реалізації 

РЧ =
Чистий прибуток 

Чистий дохід від реалізації 

Р В=
Валовий прибуток 

Собівартість реалізації продукції 

                  (4)
Аналіз рентабельності активів здійснюють для 

оцінки ефективності діяльності підприємства, а та-
кож використовують при вивченні попиту на продук-
цію. На рентабельність активів впливають: оборот-
ність активів; рентабельність реалізованої продукції.

Таблиця 5
Дані для аналізу рентабельності діяльності ТОВ «Колумбіні» (тис. грн.)

Показники Роки
2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012р. 2013р.

Активи 14945 378260 726 262346 430022
Пасиви 14945 378260 726 262346 430022
Власний капітал 228 5451 -36 15664 21181
Чистий дохід від реалізації 93021 227838 214137 119510 170599
Собівартість продукції 88448 207709 131157 86739 140587
Валовий прибуток 4573 20129 82980 32771 30012
Операційний прибуток 206 6288 64762 26591 15640
Прибуток до оподаткування 163 5303 69 15678 5598
Чистий прибуток 154 5223 -37 15626 5517
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Для ТОВ «Колумбіні» рентабельність активів за 
2009-2013рр. становила:
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Чистий дохід від реалізації 

Р В=
Валовий прибуток 

Собівартість реалізації продукції 
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2. Рентабельність сукупного капіталу розраховується 
як відношення прибутку підприємства до середньоріч-
ної вартості всього капіталу, показує величину одержа-
ного прибутку в розрахунку на одну гривню капіталу: 
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                 (5)
Розрахунки наведені в таблиці 6.
3. Рентабельність власного капіталу розрахову-

ється як відношення прибутку підприємства до се-
редньорічної вартості власного капіталу, показує ве-
личину одержаного прибутку в розрахунку на одну 
гривню капіталу власників:
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Собівартість реалізації продукції 

                         (6)
Цей показник цікавить наявних і потенційних 

власників і акціонерів. Рентабельність власного ка-
піталу показує, який прибуток приносить кожна ін-
вестована власниками капіталу грошова одиниця. 
Для зручності та наочності даних, розрахунки показ-
ника наведені в таблиці 6.

Це основний показник, що використовують для 
характеристики ефективності вкладень у діяльність 
того або іншого виду.

Поряд із цим показником розраховують також по-
казник періоду окупності власного капіталу (ПОВК) 
за формулою:
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Собівартість реалізації продукції 

                    (7)
4. Рентабельність продажу. При оцінці рента-

бельності продажу на основі показників прибутку 
і виручки від реалізації розраховують коефіцієнти 
рентабельності всієї продукції або окремих її видів. 

Аналогічно рентабельності капіталу, існує багато 
показників оцінки рентабельності продажу, різнома-
ніття яких зумовлене вибором того чи іншого виду 
прибутку. Частіше всього використовують валовий, 
операційний або чистий прибуток. Відповідно роз-
раховують три показники рентабельності продажу.

Валова рентабельність реалізованих товарів ви-
значається за формулою:
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                (8)
Коефіцієнт валового прибутку показує ефектив-

ність комерційної діяльності підприємства, а також 
ефективність політики ціноутворення.

Операційна рентабельність реалізованих товарів 
визначається за формулою: 
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                  (9)
Показник операційної рентабельності є одним 

із найкращих інструментів визначення операційної 
ефективності і свідчить про спроможність керів-
ництва підприємства отримати прибуток від діяль-
ності до вирахування витрат, які не відносяться до 
операційної ефективності. Аналіз цього показника 
у сукупності з показником валової рентабельності 
дозволяє сформувати уявлення про те, чим викли-
кані зміни рентабельності. Якщо, наприклад, про-
тягом ряду років валова рентабельність суттєво не 
змінилась, а показник операційної рентабельності 
поступово знижувався, то реальна причина прихо-
вана, скоріше за все, у зростанні витрат за статтями 
адміністративних і збутових витрат. Цей коефіцієнт 
показує, яку суму операційного прибутку одержує 
підприємство з кожного карбованця проданої про-
дукції. Іншими словами, скільки залишається в під-
приємства після покриття собівартості продукції .

Чиста рентабельність реалізованих товарів визна-
чається за формулою:

активіввартістьчнаСередньорі
прибутокЧистийРА =

РА2009 = 14945
154 = 1,03%;

РА2010 = 2/)37826014945(
5223
+

= 2,66%;

РА2011 = 2/)726378260(
37
+

− = -0,02%;

РА2012 = 2/)262346726(
15626
+

= 11,88%;

РА2013 = 2/)430022262346(
5517
+

= 1,59%.

коштівджерелУсього
нняоподаткувадоПрибутокРА =

РВК =
Чистий прибуток 

Власний капітал���������������������

ПОВК =
Власний капітал 
Чистий прибуток 

РВ =
Валовий прибуток 

Чистий дохід від реалізації 

РО =
Операційний прибуток 
Чистий дохід від реалізації 

РЧ =
Чистий прибуток 

Чистий дохід від реалізації 

Р В=
Валовий прибуток 

Собівартість реалізації продукції 

               (10)
Рентабельність продажів показує, яку частку ста-

новить чистий прибуток у виручці реалізації. Нор-
мальною вважається рентабельність не менша 15%, 
в умовах високого податкового тиску – 5-7%. Розра-
хунки наведені в таблиці 6.

Таблиця 6
Основні показники рентабельності ТОВ «Колумбіні» за 2009-2013 роки (%)

Показники Роки Відхилення, %, 2013р. від:
2009 2010 2011 2012 2013 2009р. 2012р.

Рентабельність активів 1,03 2,66 -0,02 11,88 1,59 0,56 -10,29
Рентабельність сукупного 
капіталу 1,09 2,70 0,04 11,92 1,62 0,53 -10,30

Рентабельність власного 
капіталу 0,68 183,94 -1,37 199,97 29,95 29,27 -170,03

Валова рентабельність продажу 4,92 8,83 38,75 27,42 17,59 12,68 -9,83
Операційна рентабельність
продажів 0,22 2,76 30,24 22,25 9,17 8,95 -13,08

Чиста рентабельність продажів 0,17 2,29 -0,02 13,08 3,23 3,07 -9,84
Рентабельність виробництва 5,17 9,69 63,27 37,78 21,35 16,18 -16,43
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5. Рентабельність виробництва показує, скільки 
підприємство має прибутку з кожної гривні, витра-
ченої на виробництво і реалізацію продукції. Може 
розраховуватися в цілому по підприємству, окремим 
його підрозділам і видам продукції.

Рентабельність виробництва визначається фор-
мулою:

активіввартістьчнаСередньорі
прибутокЧистийРА =

РА2009 = 14945
154 = 1,03%;

РА2010 = 2/)37826014945(
5223
+

= 2,66%;

РА2011 = 2/)726378260(
37
+

− = -0,02%;

РА2012 = 2/)262346726(
15626
+

= 11,88%;

РА2013 = 2/)430022262346(
5517
+

= 1,59%.

коштівджерелУсього
нняоподаткувадоПрибутокРА =

РВК =
Чистий прибуток 

Власний капітал���������������������

ПОВК =
Власний капітал 
Чистий прибуток 

РВ =
Валовий прибуток 

Чистий дохід від реалізації 

РО =
Операційний прибуток 
Чистий дохід від реалізації 

РЧ =
Чистий прибуток 

Чистий дохід від реалізації 

Р В=
Валовий прибуток 

Собівартість реалізації продукції          (11)
Показники рентабельності ТОВ «Колумбіні» у 

2009 та 2011 роках мають найгірші значення за весь 
аналізований період. Показники рентабельності за 
2009 рік характеризуються відносно низькими зна-
ченнями, тому що саме у цьому році підприємство 
почало працювати. 2011 рік став кризовим для під-
приємства по ряду чинників, які від нього не зале-
жать (зокрема, відлуння фінансової кризи). Нато-
мість найвищими показники рентабельності були у 
2012 році, коли підприємство отримало найбільше 
значення чистого прибутку. 

Показник рентабельності активів показує, 
скільки припадає прибутку на одиницю інвесто-
ваного в активи капіталу. Чим вищий цей показ-
ник, тим краще. На підприємстві рентабельність 
активів у 2013 році становила 1,62%, що набагато 
менше значення 2012 року, однак проаналізував-
ши цей показник за 2012 рік, виявляємо, що його 
високе значення спричинене різким зменшенням 
активів у 2010 році, що аж ніяк позитивно охарак-
теризувати не можна.

Показник рентабельності власного капіталу у 
2012 році найвищий і становить 199,97%, що є за-
надто високим показником. Можна зробити висно-
вок про те що підприємство працює у дуже при-
бутковій галузі, однак слід враховувати зниження 
власного капіталу у 2010 році. Більш показовим є 
показник 2013 року, коли рентабельність власного 
капіталу склала 29,95%, тобто підприємство є вель-
ми цікавим для інвесторів. 

Щодо чистої рентабельності реалізованих товарів, 
то можна сказати, що у 2012 р. вона була найвищою 
і складала 13,08%. У 2013 році цей показник склав 
вже 3,23%. Це свідчить про те, що з кожної 1000 грн. 
реалізованих товарів підприємство отримає 32,3 грн. 
чистого прибутку. Зазначимо, що показник 2013 року 
є значно вищим за значення 2009-2011 років.

Рентабельність виробництва у 2013 році стано-
вила 21,35%, цей показник показує скільки підпри-
ємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на 
виробництво продукції. У 2011-2012 роках підпри-
ємство показувало досить хороші показники рента-
бельності виробництва.

Таким чином, найуспішнішим для ТОВ «Колум-
біні» був 2012 рік, коли показники рентабельності 
приймали найвищі значення. Натомість у 2013 році 
відбулось зниження показників, що обумовлене зни-
женням чистого прибутку. Проте слід зазначити, що 
порівняно з 2009 роком ефективність діяльності під-
приємства зросла.

Інтерпретація та використання результа-
тів аналізу. Для того щоб постійно забезпечувати 

зростання прибутковості, необхідно шукати не-
використані можливості її збільшення. Першими 
джерелами з яких варто розпочати аналіз ефектив-
ності роботи підприємства і які можуть показати 
загальні проблеми є показники рентабельності. 
Для цього у роботі був проведений аналіз показни-
ків рентабельності за 2009-2013рр. підприємства 
ТОВ «Колумбіні». Основну увагу у роботі підпри-
ємства привернули 2 показника рентабельності: 
рентабельність виробництва та чиста рентабель-
ність продажів. 

Співвідношення даних показників наведено на 
рис. 3. 
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Рис. 3. Порівняльна діаграма показників 
рентабельності

В нормальних економічних умовах такого спів-
відношення даних показників рентабельності бути 
не може. Адже, рентабельність виробництва показує, 
скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, 
витраченої на виробництво і реалізацію продукції. 
На нашому підприємстві у 2013 році підприємство 
рентабельність виробництва складала 21,35%, а це 
означає, що з кожної вкладеної гривні у виробництво 
підприємство має 21,35 копійки віддачі. Такий по-
казник є дуже високим для українських підприємств. 
У свою чергу чиста рентабельність продажів у такій 
ситуації є дуже низькою, що наштовхує на висновок, 
що підприємство завищує витрати діяльності для 
зменшення прибутку. Щоб упевнитись в цьому про-
аналізуємо наступні показники: валову, операційну 
та чисту рентабельність продажів. 

Валова рентабельність продажу показує ефек-
тивність комерційної діяльності підприємства, а 
також ефективність політики ціноутворення. Опе-
раційна – свідчить про спроможність керівництва 
підприємства отримати прибуток від діяльності 
до вирахування витрат, які не відносяться до опе-
раційної ефективності. Аналіз цього показника у 
сукупності з показником валової рентабельності 
дозволяє сформувати уявлення про те, чим ви-
кликані зміни рентабельності. Цей коефіцієнт 
показує, яку суму операційного прибутку одер-
жує підприємство з кожного карбованця проданої 
продукції. Іншими словами, скільки залишається 
в підприємства після покриття собівартості про-
дукції. Порівняльна діаграма цих показників на-
ведена на рис. 4.
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Рис. 4. Порівняльна діаграма показників 
рентабельності продажів

З даного рисунку видно, що підприємство має ве-
ликі витратні статті, зокрема витрати на збут, адміні-
стративні витрати та інші витрати діяльності. 

Проведений факторний аналіз прибутку підтвер-
див це. За результатами факторного аналізу можна 
оцінити якість прибутку та можливі джерела його 
збільшення.

Якість прибутку від основної діяльності вважа-
ється високою, якщо її збільшення зумовлене зрос-
танням обсягу продажів, зниженням собівартості 
продукції. Низька якість прибутку характеризується 
зростанням обсягів реалізації за рахунок росту цін 
на продукцію без збільшення фізичного обсягу про-
дажів і зниження витрат на гривню продукції. На да-
ному підприємстві якість прибутку можна вважати 
низькою, адже зниження прибутку супроводжується 
зростанням обсягів реалізації. В цих умовах під-
приємству слід визначити резерви збільшення суми 
прибутку, що пов'язані також з напрямками господа-
рювання підприємства. Так, головними внутрішніми 
і зовнішніми чинниками підвищення ефективності 
діяльності підприємства є:

1. Технологія. Технологічні нововведення, осо-
бливо сучасні форми автоматизації та інформацій-
них технологій, справляють позитивний вплив на 
підвищення рівня прибутку і рентабельності.

2. Працівники. Основним джерелом і визначаль-
ним чинником зростання ефективності діяльності є 

працівники – оцінщики, менеджери, касири, робіт-
ники. Ділові якості працівників, підвищення продук-
тивності їхньої праці багато в чому зумовлюється 
діловим мотиваційним механізмом на підприємстві, 
підтриманням сприятливого соціального мікроклі-
мату в трудовому колективі.

3. Організація і системи. Єдність трудового ко-
лективу, раціональне делегування відповідальнос-
ті, належні норми керування характеризують добру 
організацію діяльності підприємства, що забезпечує 
необхідну специфікацію та координацію управлін-
ських процесів, а отже, вищий рівень ефективності 
будь-якої складної виробничо-господарської сис-
теми. При цьому остання для підтримання високої 
ефективності господарювання має бути динамічною 
та гнучкою, періодично реформуватися відповідно 
до нових завдань, що постають за зміни ситуації на 
ринку.

4. Стиль управління, що поєднує професійну ком-
петентність, діловитість і високу етику взаємовідно-
син між людьми, практично впливає на всі напрямки 
діяльності підприємства. Від цього залежить, у якій 
мірі враховуватимуться зовнішні чинники зростан-
ня ефективності діяльності на підприємстві. Відтак 
належний стиль управління як складовий елемент 
сучасного менеджменту є дійовим чинником підви-
щення ефективності діяльності підприємства

5. Інфраструктура. Важливою передумовою 
зростання ефективності діяльності підприємства є 
достатній рівень розвитку мережі різноманітних ін-
ституцій ринкової та виробничо-господарської інф-
раструктури. 

Висновки. Отже, з метою підвищення результа-
тивності діяльності ТОВ «Колумбіні» та його стра-
тегічного розвитку у перспективі виникає потреба у 
розробці стратегії управління підприємством спря-
мованої на вдосконалення механізму формування 
прибутку. Для того, щоб максимізувати прибуток 
підприємства необхідно виконати комплекс завдань 
щодо забезпечення зростання обсягів діяльності, 
ефективного управління витратами, підвищення 
ефективності використання матеріально-технічної 
бази, оптимізації складу та структури обігових ко-
штів, підвищення продуктивності праці та системи 
управління підприємства. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Волосенко В.В. 
студентка 
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Данная статья всесторонне раскрывает методику проведения экономического анализа финансовых 
результатов деятельности предприятия. Анализ проводится на основе общества с ограниченной от-
ветственностью «Колумбини», которое занимается оптово-розничной торговлей горюче-смазочны-
ми материалами. Большое внимание уделено анализу динамики и структуры финансовых результа-
тов. Проведен факторный анализ прибыли и исчерпывающий анализ рентабельности деятельности 
предприятия. Также большая часть статьи посвящена разработке рекомендаций для улучшения дея-
тельности предприятия на основе осуществленного анализа. 
Ключевые слова: финансовые результаты деятельности, прибыль, факторный анализ прибыли, 
анализ динамики, рентабельность, факторы влияния.

ECONOMIC ANALYSIS
OF FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISE ACTIVITY

Volosenko V.V.
Student
Taras Shevchenko National University of Kyiv

This article comprehensively opens a technique of carrying out the economic analysis of financial results 
of activity of the enterprise. The analysis is carried out on the basis of the limited liability company 
«Columbine», which is engaged in wholesale and retail trade of fuels and lubricants. Much attention is 
paid to the analysis of dynamics and structure of financial results. The factorial analysis of profit and the 
exhaustive analysis of profitability of activity of the enterprise is carried out. Also most part of article is 
devoted to development of recommendations for improvement of activity of the enterprise on the basis of 
the carried-out analysis.
Keywords: financial results of activity, profit, f actorial analysis of profit, dynamics analysis, profitability, 
influence factors.
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ТЕХНІЧНИЙ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ ФОРЕКС

Ворона О.М.
головний державний ревізор-інспектор
Державної податкової інспекції у м. Чернігові

Зроблено порівняльну характеристику світових ринків: валютний, товарний та фондовий. 
Проаналізовано особливості технічного та фундаментального аналізу на валютному ринку 
Форекс. Виділено найбільш зручну та ефективну групу індикаторів у прогнозуванні валют-
них контирувань.
Ключові слова: валютний ринок Форекс, технічний аналіз, фундаментальний аналіз, група 
індикаторів, графік.

Постановка проблеми. Виникнення валютного 
ринку Форекс змусило його учасників, які мали на 
меті проводити валютні спекуляції розробити власні 
групи індикаторів, які б дозволили отримувати ба-
жаний ефект. Перелік розроблених індикаторів утво-

рюють два види аналізу – технічний та фундамен-
тальний, які мають різні підходи до прогнозування 
валютних контирувань, а тому існує необхідність у 
виділенні найбільш зручного та ефективного у прак-
тичному застосуванні.
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Аналіз останніх досліджень і публікації. Ри-
нок Форекс та методи його аналізу спонукають 
вітчизняних та зарубіжних практиків й теорети-
ків: Акеліс С.Б., Шваґер Дж., Мерфі Дж., Киянець 
А.С., Кассель Г., Мержі Дж., Кулаков Н.В., Суєтін 
А.А., Демарк Т. та ін. до ведення дискусій щодо 
виділення найбільш якісного виду аналізу. В своїх 
напрацюваннях вони висвітлюють власні погляди 
щодо доцільності застосування певних груп інди-
каторів, проте єдності в позиціях, поки що, не до-
сягнуто.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Не досягнуто консенсусу, який саме 

вид аналізу із двох перелічених найбільш доцільно 
застосовувати на валютному ринку Форекс.

Мета статті. Систематизувати теоретичні та 
практичні знання відносно застосування технічного 
та фундаментального аналізу та зробити висновок, 
який саме вид аналізу є ефективнішим.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо осо-
бливості функціонування валютного ринку Форекс 
на основі порівняльної оцінки з ін. ринками (табл. 1).

Підводячи підсумки порівняльної характерис-
тики валютного ринку Форекс, можна сказати, що 
операції на ринку мають дуже високу ліквідність та 
відсутність обмежень, проте відсутній централізова-

Таблиця 1
Порівняльна характеристика (розроблено на основі [5, 15-20; 6, 7-16; 7, 54-58])

Ознака Ринок Форекс Товарний ринок Фондовий ринок
1. Сутність - купівля (продаж) валюти за 

сформованим курсовим спів-
відношенням.

- купівля (продаж)
контрактів на постачання 
товарів.

- купівля (продаж) цінних 
паперів.

2. Функції - формування та регулювання 
цін на біржовий товар;
- концентрація попиту та про-
позиції (укладання великої 
кількості угод);
- розробка юридичних та 
фінансових механізмів для 
забезпечення виконання 
зобов'язань, що виникають з 
біржових угод та ін.

- збалансування попиту та про-
позиції (ринкова кон'юнктура);
- упорядкування та уніфікація 
ресурсів;
- стимулювання розвитку 
ринку;
- економічний індикатор;
- еквівалентний обмін товарів 
та ін.

- регулювання сфери грошо-
вого обігу та кредиту;
- забезпечення переливу капі-
талу між галузями та сфера-
ми економіки;
- перерозподіл капіталу кор-
порацій та забезпечення його 
ефективного використання;
- систематизація оперативної 
інформації щодо руху індиві-
дуальних капіталів та ін.

3. Учасники 
відносин

- інвестиційні фонди;
- валютні біржі;
- брокерські компанії;
- дилингові центри;
- приватні особи та ін.

- засновники (продавці);
- юридичні та фізичні особи 
(покупці).

- емітенти;
- інвестори;
- посередники;
- органи регулювання та ін.

5. Основні ба-
зові операції

- форвардні операції;
- спотові операції;
- операція аутрайт;
- опціонні операції.

- клірингові операції;
- ф’ючерсні операції;
- опціони;
- хеджировка;
- спекуляція.

- емісійні операції;
- інвестиційні операції;
- клієнтські операції.

6. Основні 
переваги

- доступність в будь-який час 
доби;
- найвища ліквідність;
- низька вартість операцій;
- відсутність обмежень;
- принципи маржинальної 
торгівлі;
- обсяги операцій і досконала 
конкуренція;
- велике кредитне плече.

- ефективність розподілу та ви-
користання ресурсів;
- високий ступінь гнучкості і 
адаптації виробництва до змін;
- впровадження досягнень на-
уки і техніки у виробництво;
- свобода вибору і дій підпри-
ємців та споживачів;
- здатність до задоволення 
різноманітних потреб, підви-
щення якості продукції. 

- управління ризиком (хеджу-
вання);
- можливе отримання високо-
го спекулятивного доходу;
- операційні переваги;
- зниження ризиків коли-
вань вартості активів, змін 
кон’юктури ринку;
- моделювання будь-яких по-
єднань дохідності та ризико-
ваності активів.

7. Основні не-
доліки

- відсутній централізований 
контроль;
- широкі спреди bid/ask;
- непередбачуваність ринку;
- психологічне навантаження 
на трейдерів;
- висока залежність від макро-
економічних показників.

- відсутність стимулів для 
виробництва товарів і послуг 
суспільного користування;
- відсутність захисту навко-
лишнього середовища від ви-
робничої діяльності;
- нездатність збереження невід-
творних ресурсів;
- відсутність гарантій зайнятос-
ті населення;
- нестабільність розвитку; 
- схильність до інфляції. 

- необхідна наявність роз-
рахункових центрів, які 
гарантують угоди, розвинутої 
судово-виконавчої системи.
- необхідність у високій ква-
ліфікації інвесторів.
- шахрайство;
- висока схильність до не-
передбачуваних негативних 
процесів, зокрема економіч-
них шоків та «бульбашок».
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ний контроль, що забезпечує ринок високою ризико-
ваністю здійснення валютних операцій.

Трейдери при прогнозуванні валютних курсів за-
стосовують два різновиди аналізу – це технічний та 
фундаментальний. Кожен із цих двох аналізів має 
свої особливості, які необхідно детально розглянути. 

Почнемо із технічного аналізу, зокрема це ін-
струмент, який використовують інвестори і трейдери 
для прийняття рішення при покупці чи продажу ак-
цій, облігацій, валюти, товарів за допомогою індика-
торів. Під індикатором в спектрі технічного аналізу 
варто розуміти специфічну математичну функцію в 
основі якої покладена математична формула, яка по-
винна із достатньою ймовірністю визначити стан ва-
лютного курсу на певний момент часу [1].

Індикатори розмежовують на універсальні та спе-

цифічні. Універсальні індикатори – це індикатори, 
які можуть бути застосовані на будь-якому ринку і при 
цьому здатні надати достатньо високу ймовірність 
правильних прогнозів (Moving Average, RSI, MACD).

 До іншої групи індикаторів відносять спеціальні 
індикатори, які застосовують виключно для певних 
ринків і навіть для певних фінансових інструментів. 
На валютному ринку Форекс також присутні як уні-
версальні, так і специфічні індикатори.

Індикатори технічного аналізу спрямовані, безпо-
середньо, на вивчення ціни, настрою валютного рин-
ку, об’єму та часу. Ці об’єкти дозволяють технічному 
аналізу зробити найбільш якісний прогноз щодо ва-
лютного контирування на ринку Форекс (рис. 1).

Технічний аналіз умовно можна поділити на два 
напрями, в залежності від методів, що застосовують-

Настрій валютного ринку
Інформацію про ступінь 

спекуляції, суспільні думки та
консенсус.

Об’єм
Вимірювання зміни ступеня зайнятості 
гравців у будь-якому русі ринку, тобто 
оцінка важкості прийняття угоди 
трейдером.

Ціна
Різниця між курсом купівлі та продажу 
являється прибутком (збитком)  
трейдера.

Об’єкти 
технічного 

аналізу
Час

Тривалість кожного циклу підкаже 
трейдеру, куди рухається ринок та 
коли необхідно  прийняти 
інвестиційне рішення.

Рис. 1. Об’єкти вивчення технічного аналізу (розроблено на основі [2])

Рис. 2. Типи графіків класичного аналізу (розроблено на основі [1; 2; 3])

Лінійний графік (Line chart)
- це графік, який являє собою ломану лінію, яка з’єднує окре-

мі значення цін через обраний трейдером інтервал. Однією з най-
більш негативних рис лінійного типу аналізу є те, що він відобра-
жає рух ціни протягом одного дня, проте позитивним є те, що він 
дозволяє побачити загальну картину на рівні основної тенденції.

Графік гістограм (Bar Cart)
- це графік, який являє собою стовпчик, що містить інфор-

мацію про мінімальну та максимальну ціну, ціну відкриття та 
закриття. Головними перевагами є те, що він має властивість 
відображати діапазон зміни цін за вибраний період та цінових 
розривів, які виникають на ринку валютних ф’ючерсів.

Графік японських свічок (Candles)
- це графік, який показує внутрішньо-денні або тижневі 

направлення руху цін. Якщо максимальна і мінімальна ціни 
відрізняються від цін відкриття і закриття,  то залишкова час-
тина цінового діапазону відображається за допомогою двох 
«тіней»: верхньої та нижньої. Графіки свічок, як і стовпчико-
ві, не в змозі відобразити ціни протягом всієї сесії продажу.

Графік «хрестики-нолики»
- це графік на якому період не враховується, а відобра-

жає лише рух зміни цін. Він має велику популярність серед 
ф’ючерсних трейдерів: він не потребує суб’єктивної інтер-
претації, його торгові сигнали найбільш наглядні і точні, в 
порівнянні з іншими графіками, що обумовлює його широку 
вживаність.
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ся: класичний – оснований на вивченні та аналізу 
цінових графіків; комп’ютерний – оснований на ви-
користанні методів математичної статистики та спе-
ціальних алгоритмів обробки даних.

Також варто зазначити, що класичний технічний 
аналіз заснований на аналізі цінових діаграм, зокрема 
нанесення на графік зміни ціни за певний проміжок 
часу. Для найбільш якісного та легкого прогнозування 
при комбінуванні об’єктів аналізу, аналітики застосо-
вують графіки чотирьох типів: лінійний, гістограм, 
«хрестики-нолики» та графік японських свічок (рис. 2).

Комп’ютерний технічний аналіз оснований на 
використанні технічних індикаторів – математичних 
функцій, побудованих за допомогою даних ціни та 
обсягів продажів. Підкреслимо, що даний аналіз зда-
тен аналізувати інформацію про валютний ринок на 
основі індикаторів, які будуються на основі певних 
математичних моделей, цінових графіків.

Розглянемо приклади груп індикаторів технічно-
го аналізу (рис. 3).

Теорія, яка лежить в основі трендових індика-
торів, заключається в тому, що розпочавши рух в 
напрямі тренду, ринок продовжить рух в заданому 
напрямі. Технічний аналіз намагається виявити силу 
та напрямок тренда. Чим раніше це буде зроблено, 
тим швидше можна буде розпочати рух по тренду та 
отримати найбільш можливий прибуток. Значення 
тренда так само важливо, якщо можливий випадок 
не укладання «поганих» договорів. Такі стратегічні 
перетворення, як купівля на «отскоках», результую-
чі тільки тоді, коли тренд продовжується у заданому 

направленні. В іншому випадку ризик буде вищим, а 
потенційні доходи нижчими.

Осцилятори використовують як основний сиг-
нал – дивергенція. Це ситуація, коли напрямок руху 
ціни й технічних індикаторів не збігається. Ди-
вергенція вважається сильною ознакою розвороту 
тренда. В процесі хвилеподібних рухів ринку ціни 
нерідко надмірно розтягуються, для виявлення та-
ких станів перпендикулярності і використовуються 
осцилятори, які є похідними від курсу базової ва-
люти. Найбільший ефект приносить використання 
осциляторів на безтрендових ринках чи на початку 
нових тенденцій. 

Решта індикаторів – це цифрові, кластери та ін., 
які дають змогу аналітикам розрахувати ймовірність 
подій іншими технічними способами. 

Інший метод вивчення валютних курсів – це фунда-
ментальний аналіз. Якщо технічний аналіз дивиться 
на наслідки валютних контирувань, то фундаменталь-
ний аналіз дивиться на причини валютних курсів [4]. 
В основі вивчення фундаментального аналізу лежать 
економічні, політичні та форс-мажорні фактори, які 
мають значний вплив на поведінку валютних контиру-
вань. Дані фактори розглядаються у двох періодах: ко-
роткостроковий та довгостроковий (рис. 4).

Політичний фактор розглядає індикатори, які 
безпосередньо відносяться до політичного середо-
вища країн. Зокрема, індикатори державного впливу 
(аналіз політичної влади країн) та індикатори психо-
логічного сприйняття політики держави (наслідки 
цієї політики на населення та політику ін. країн).

Технічний аналіз

Трендові індикатори Осцилятори Цифрові, кластери та ін.

- Moving Average
- Bollinger Bands
- Parabolic SAR
- C.C.I.

- R.S.I.;
- MACD
- Stochastic Oscillator
- Ichimoku Kinko Hyo
- Momentum

- O.B.V.
- Volumes
- M.F.I.
- Zig Zag
- Alligator

Рис. 3. Індикатори технічного аналізу (розроблено на основі [1])

Рис. 4. Періоди фундаментального аналізу

Періоди фундаментального аналізу

Короткострокові Довгострокові

- аналізуються спеціалістами;
- враховуються при стратегічному аналізу

ринку;
- враховуються макроекономічні фактори, але 

на більшому проміжку часу.

- беруться до уваги індикатори, які діють 
протягом декількох днів або годин;

- використовуються тоді, коли на ринку 
наявна обмеженість ресурсів невеликих 
гравців.
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Не дивлячись на важливість політичного факто-
ру, до основної групи індикаторів відносять індика-
тори економічного, оскільки вплив цього фактору 
на валютний ринок Форекс є вирішальним, тому що 
будь-яка грошова одиниця являється похідною від 
економічного розвитку країни і її вартість може ре-
гулюватися за допомогою певних економічних мір. 

Найважливішими групами економічних індика-
торів є виробничі та індикатори зайнятості населен-
ня. Виробничі індикатори розглядають виробничі 
показники, які характеризують розвиток економіки 
певної країни, а індикатори зайнятості населення – 
трудові ресурси цих країн.

До форс-мажорних факторів відносять ситуації, 
які дуже важко передбачити і як наслідок дуже важко 
піддати під контроль. До них належать: природні ін-
дикатори, які визнані переважно природними (стихій-
ними) силами та соціальні – викликані соціальними 
явищами в середині країни або на міжнародному рівні. 

Приклади індикаторів всіх трьох факторів запро-
поновані на рис. 5.

Тепер необхідно розглянути ці дві методики ана-
лізу з іншої сторони, виявити їхні негативні та по-
зитивні риси (табл. 2).

Отже, ні технічні, ні фундаментальні методи ана-
лізу цін ринка не дають відповідь на питання яким 
саме алгоритмом рухається ціна на ринку, що дало б 
змогу більш ефективно і з меншими ризиками укла-
дати валютні угоди, тому, на нашу думку, найбільш 
ефективним аналізом, який трейдер може застосува-
ти на валютному ринку Форекс, це – комбінаційний 
аналіз. 

Комбінаційний аналіз – це аналіз, який поєднує в 
собі ознаки фундаментального та технічного аналізу. 
Зокрема, за допомогою вивчення фундаментального 
аналізу валюти трейдер зможе з’ясувати, як саме по-
веде себе валюта – курс зросте чи спаде, тобто цей 
аналіз надасть інформацію про напрямок руху ціни, 

Рис. 5. Індикатори фундаментального аналізу (розроблено на основі [4])

Фундаментальний аналіз

Економічний фактор Політичний фактор Форс-мажорний фактор

Виробничі індикатори:
- ВВП (ВНП);
- продуктивність праці;
- завантаження 

потужностей та ін.
Індикатори зайнятості

населення:
- відсоток безробітних;
- індекс споживчих цін;
- об’єм грошової маси;
- доходи населення та ін.

Індикатори політичного 
(державного) впливу:

- політичні вибори;
- політичні скандали;
- спроби державного 

перевороту;
- гучні відставки та ін.
Індикатори психологічного 

сприйняття політики:
- політична нестабільність;
- нейтралітет та ін.

Природні індикатори:
- повінь;
- землетрус;
- виверження вулкану та 

ін.
Соціальні індикатори:
- страйк;
- війна;
- тероризм та ін.

Таблиця 2
Порівняльна характеристика переваг та недоліків

Вид аналізу Основні недоліки Основні переваги
Технічний аналіз - показує минулі ціни і не досить ефективно прогнозує 

майбутні, що проявляється у відхиленні на декілька 
пунктів;
- схематичне зображення відставання ціни у зв’язку з 
тим, що синусоїди ціни та індикатори не співпадають;
- сигнали, які прогресивні на одному стані ринку не 
будуть працювати при іншому;
- найсильніші рухи і повороти, що виникають важко 
спрогнозувати даним аналізом;
- крупні гравці, які мають вагомий вплив на ринок, не 
застосовують методику даного аналізу.

- наявна достатня кількість про-
грам;
- велика різноманітність інстру-
ментів;
- загальнодоступні валютні конти-
рування;
- використання графічної та мате-
матичної методики;
- легкість у застосуванні.

Фундаментальний 
аналіз 

- необхідність досить вагомої практичної та теоретич-
ної бази володіння даним видом аналізу, що веде за со-
бою понесення значних затрат часу на його освоєння;
- складність застосування багаточисельних та суперечли-
вих макроекономічних показників не дозволяє робити од-
нозначні висновки про напрямок руху валютного курсу, 
існує ризик не врахування певних тенденцій на ринку.

- вільний доступ до інформації;
прогресивність, якщо напрацьова-
ні навички;
- фактори даного аналізу конкрет-
ніше впливають на прогноз валют-
них контирувань.
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а вже за допомогою технічного аналізу і технічних 
індикаторів трейдер зможе відобразити на графіках 
та визначити коли саме необхідно зробити купівлю 
чи продаж валюти.

Висновок. Валютний ринок Форекс, як і будь-
який інший ринок, можна аналізувати і прогнозувати 
двома методами – фундаментальним та технічним. 
Обидва методи прагнуть вирішити одну й ту ж саму 

задачу – визначити напрям подальшого руху ціни, 
але підходять до неї з різних сторін. 

Аналітики фундаментального аналізу вивчають 
фактори, які рухають ринок, а технічні аналітики 
аналізують часові ряди даних і пов’язані із ними 
графічні образи. Проте ні фундаментальний, ні тех-
нічний аналіз не надає високих результатів, проте їх 
поєднання здатне покращити результати. 
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Сделано сравнительную характеристику мировых рынков: валютный, товарный и фондовый. Про-
анализированы особенности технического и фундаментального анализа на валютном рынке Форекс. 
Выделена наиболее удобная и эффективная группа индикаторов для прогнозирования валютных 
контировок.
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У статті досліджено переваги залучення іноземних інвестицій в АПК України. Проаналізо-
вано обсяги та тенденції залучення прямих іноземних інвестицій в сільське господарство 
України. Виявлено ряд основних проблем, що перешкоджають ефективному залученню іно-
земних інвестицій. Розглянуто найважливіші чинники вирішення проблем.
Ключові слова: іноземні інвестиції, інвестори, інвестиційний процес, інвестиційний клі-
мат, ефективність, інвестиційна привабливість.

Постановка проблеми. Сільське господарство є 
галуззю з надзвичайно потужним інвестиційним по-
тенціалом, що здатна стати тією конкурентною пе-
ревагою, яка дозволить Україні зайняти гідне місце 
серед інших країн. На жаль, існує ряд причин, які 
відштовхують закордонних інвесторів від україн-
ського реального сектору, що займає провідне місце 
у системі національної економіки. Залучення інозем-
них інвестицій в АПК України є важливим стратегіч-
ним питанням національної економіки, вирішення 
якого позитивно вплине на динаміку соціально-еко-
номічного розвитку країни в умовах глобалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сьогоднішній день публікації, присвячені різним ас-
пектам залучення іноземних інвестицій в АПК Укра-
їни, можна зустріти практично в усіх економічних 
журналах. Серед вітчизняних авторів Волк О., Чер-
вяцова О., Кобзар Т., Сааджан В., Скорик Т. та інші.

Метою статті є дослідження різних переваг залу-
чення іноземних інвестицій в АПК України, прове-
дення аналізу надходжень прямих іноземних інвес-
тицій в економіку держави

Результати досліджень. Іноземні інвестиції є 
об'єктивною необхідністю, обумовленою системою 
участі економіки країни в міжнародному поділі пра-
ці і переливом капіталу в галузі, які вільні для під-
приємництва.

Згідно з законом України (ЗУ) «Про режим інозем-
ного інвестування» іноземними інвестиціями є всі види 
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладають-

ся іноземними інвесторами в об’єкти підприємницької 
та іншої інвестиційної діяльності з метою отримання 
прибутку чи досягнення соціального ефекту.

Іноземні інвестори здійснюють інвестиції у фор-
мах: частки у підприємствах України, створення або 
придбання діючих підприємств, що повністю на-
лежать інвесторам, купівлі рухомого та нерухомого 
майна. Іноземними інвесторами є: юридичні та фі-
зичні особи; громадяни України, проживаючі за кор-
доном; інші держави; міжнародні організації.

Згідно з даними Держкомстату України у 2011 р. 
чистий приток прямих іноземних інвестицій в еко-
номіку України склав 49362,3 млн. дол. США, що на 
26% більше ніж у 2010 р та на 51% більше в порів-
нянні з 2009р. [4]. Але велика частина інвестицій в 
Україну – це не зовсім інвестиції, це кошти наших 
українських інвесторів, тільки завезені за кордону. 
За офіційними даними, інвестиції в Україну завжди 
були меншими, ніж інвестиції з України. В Україні є 
зручні механізми, куди можна було б вкласти гроші, 
особливо для середнього класу, але поки закордон-
ні інвестори не квапляться вкладати в підприємства 
України. Приблизно 30% усього обсягу інвестицій – 
це справжні зарубіжні інвестицій.

Спостерігається тенденція не лише збільшення 
загального обсягу ППІ в Україну в 2009-2011 рр., але 
і тенденція вкладення коштів у інші країни україн-
ськими інвесторами (табл. 1). Це свідчить про те, що 
з кожним наступним роком, на думку українських 
інвесторів, вкладання капіталу за кордоном є більш 

Таблиця 1
Надходження прямих іноземних інвестицій у 2009-2011 рр., млн. дол. США [5] 

Рік
Прямі іноземні інвестиції Прямі іноземні інвестиції Прямі іноземні інвестиції

В Україну Темп росту 
(%) З України Темп росту 

(%)
Чистий при-

ток
Темп росту 

(%)
2009 35616,4 - 6203,1 - 29413,3 -
2010 40053 112,46 6226,3 100,37 33826,7 115,00
2011 49362,3 138,59 6898 111,20 42464,3 144,37
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прибутковим, а також це скоріш за все пов’язано з 
відхиленням від оподаткування.

Загальний обсяг внесених в економіку України 
прямих іноземних інвестицій на 1 січня 2013 року 
становив 55,094 млн. дол., що на 8,2 % більше по-
рівняно з обсягами інвестицій на початок 2012 року. 
Інвестиції надходили зі 130 країн світу [3].

Залучення іноземних інвестицій в АПК України 
має позитивний ефект. Інвестори у своїх власних ін-
тересах запроваджують сучасні технології і методи 
управління на підприємствах, якими вони володі-
ють. Це сприяє підвищенню продуктивності праці, 
що в свою чергу забезпечує власникам більший до-
хід. Збільшення продуктивності праці веде до збіль-
шення обсягів виробництва продукції, що набуває 
особливого значення в умовах економічної кризи. В 
результаті залучення іноземних інвестицій відбува-
ється покращання платіжного балансу шляхом збіль-
шення експорту. Іноземні інвестиції створюють до-
даткову ринкову конкуренцію. В Україні існує дуже 
високий рівень концентрації виробництва в багатьох 
галузях. В цих умовах підприємства з іноземними 
інвестиціями можуть активізувати конкуренцію. 
Підвищення конкуренції є одним із факторів, що 
сприяє зменшенню загального рівня виробничих за-
трат на ринках окремих видів продукції. В умовах 
слабкого контролю за використанням державних по-
зик інвестиційний ризик переноситься на іноземних 
інвесторів, які самостійно вирішують проблему са-
моокупності [3].

За півроку в українське сільське господарство 
надійшло понад 152 млн дол. іноземних інвестицій, 
з них половина – в переробку сільгосппродукції та 
харчопром. Аграрний сектор економіки держави за-
лишається дуже привабливим. Крім традиційного 
зернового напрямку, зростає популярність садівни-
цтва і виробництва фруктів. Крім того, ми зробили 
ряд правильних кроків і стимулювали інвестуван-
ня у виробництво яловичини і свинини. Основни-
ми іноземними інвесторами у вітчизняне сільське 
господарство є Данія, Німеччина, Великобританія, 
Франція, Польща, США, Нідерланди, Швеція, Сло-
ваччина та Росія. 
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Рис. 1. Капітальні інвестиції в сільське 
господарство України, млн. грн.

Зокрема, інвестиції в основний капітал забезпечу-
ють системне оновлення і розвиток матеріально-тех-

нічних засобів аграрних господарств, покращують 
соціальну інфраструктуру села. Важливе значення 
надається сприятливій інвестиційній політиці, яка 
б забезпечила структурне перетворення аграрних 
галузей у користь інтенсифікації виробництва та ре-
сурсозберігаючих технологій. Сутність державної 
інвестиційної політики полягає, насамперед, у ви-
значенні пріоритетних напрямів, джерел і обсягів ка-
піталовкладень у галузі аграрного сектора економі-
ки. Тут найближчими цілями має бути нарощування 
капіталовкладень у ті галузі й сфери діяльності, які 
забезпечують прискорення виходу сільського госпо-
дарства з кризової ситуації.

Проте нині існує великий ризик капіталовкла-
день у сільськогосподарське виробництво оцінюють 
як надто високу, передусім через політичну й пра-
вову нестабільність держави. У законодавстві немає 
неупередженого підходу до зовнішньоекономічної 
та інвестиційної діяльності, не простежується чітка 
позиція держави щодо підтримки іноземного інвес-
тора. Відсутні широкомасштабні програми залучен-
ня інвестицій в основні галузі АПК. Сільське гос-
подарство із самого початку не ввійшло до переліку 
інвестиційно-привабливих галузей. Адже виробни-
чі, комерційні, інноваційні можливості партнерів 
обмежені. Водночас під час розробки заходів із за-
лучення іноземних інвестицій, з одного боку, варто 
формувати сприятливі умови для інвестиційної ді-
яльності, додатково заохочувати іноземний капітал, 
максимально використовувати наявні переваги. З 
іншого, – варто забезпечувати узгодження економіч-
них інтересів потенційних інвесторів та різноманіт-
них інтересів регіонів і країни в цілому.

Окрім стимуляції залучення іноземного капіталу 
слід нарешті створити передумови діяльності інфра-
структури ринку цінних паперів в економіці АПК, а 
саме їх емісію. На сьогодні емісія цінних паперів як 
засіб залучення додаткових інвестиційних ресурсів 
для аграрної галузі є ефективнішою порівняно з за-
лученням банківських кредитів із досить високою 
відсотковою ставкою. Через фінансування масштаб-
них інвестиційних проектів емісія може створити 
серйозну конкуренцію кредитному фінансуванню 
аграрної галузі.

Значну увагу слід приділити формуванню спри-
ятливого інвестиційного клімату, який формується 
під впливом сукупності політичних, соціальних, еко-
номічних та інших чинників, на які зважають інвес-
тори при прийнятті рішень щодо здійснення інвес-
тицій. Існують об'єктивні та суб'єктивні чинники, які 
негативно впливають на процес інвестування галузі, 
тому при стимулюванні залучення інвестицій слід 
врахувати вплив цих чинників:

• економічна нестабільність держави;
• неврегульоване законодавство, відсутність га-

рантій захисту від його змін;
• темпи інфляції залишаються на значно вищому 

рівні, ніж у країнах Європи;
• недосконала фінансова у тому числі податкова 

політика функціонування інвестиційного процесу .
Висновки. Доцільним для економіки України 
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сценарієм залучення іноземних інвестицій в АПК 
є поетапний перехід від імпорту невеликих партій 
технологічного чи устаткування інших товарів ви-
робничого призначення з метою вивчення й освоєн-
ня ймовірного ринку збуту продукції до створення 
спільних підприємств із їхньою наступною екс-
пансією на ринки за межами України. Можливість 
такого варіанта дій залежить від послідовності в 
проведенні радикальних економічних реформ. При 
цьому необхідно відзначити, що всі рішення щодо 

висновку контрактів повинні приймати незалежні 
від держави суб'єкти, що хазяюють, підприємці, що 
будуть розпоряджатися власними чи позиковими 
ресурсами і відповідати за результати прийнятого 
рішення своїм майном. Державі повинна приділя-
тися роль регулятора податкової, митної, а опосе-
редковано – і кредитної політики. Тільки на такій 
основі залучення іноземних інвестицій буде сприя-
ти підйому агропромислового комплексу й економі-
ки України в цілому.
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СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА: 
ПОКАЗНИКИ ТА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ

Гаркушева Є.О.
аспірант 
Донбаської національної академії будівництва та архітектури

У статті наведений зразок аналізу функціонування соціально-побутової інфраструктури 
міста на прикладі міста Макіївки Донецької області. Аналіз проводиться за три роки по 
усім галузям соціально-побутової інфраструктури міста, а саме житлово-комунальне госпо-
дарство, громадський транспорт, торгівля та громадське харчування та побутове обслугову-
вання населення. Проаналізовані також фактори, що впливають на той чи інший показник 
функціонування соціально-побутової інфраструктури. За результатами аналізу автором роз-
роблені рекомендації, щодо підвищення ефективності роботи об’єктів соціально-побутової 
інфраструктури міста.
Ключові слова: Соціально-побутова інфраструктура, житловий фонд, транспортна мережа, 
побутові послуги.

Постановка проблеми. Наявність нормальних 
житлових умов завжди була першочерговою по-
требою людини. Житло забезпечує охорону людей 
від зовнішніх несприятливих атмосферних умов; 
сприяє вирішенню демографічного питання, зміц-
ненню здоров’я, підвищенню рівня освіти насе-
лення, дає можливість користуватися комунальни-
ми послугами і сучасними побутовими приладами 
та обладнанням, що полегшують домашню працю 
і т. ін. Наявність житлових умов, що відповідають 
сучасним вимогам, забезпечуючи виконання ви-
щеназваних соціальних функцій, створює засади 
для розвитку виробничих сил суспільства. Для по-
кращення рівня життя населення необхідно перш 
за все якісно оцінити існуючі умови та рівень 
функціонування соціально-побутової інфраструк-
тури міста. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням соціально-економічного значення жит-
лового фонду та соціально-побутової інфраструк-
тури міста займалися такі Українські вчені як Т.П. 
Юр’єва, В.О. Костюк, В.А. Бардаков. Але недо-
статньо уваги приділялося саме показникам функ-
ціонування соціально-побутової інфраструктури. 

Метою дослідження є оцінка існуючих показ-
ників функціонування соціально-побутової інфра-
структури трьох промислових міст та розробка ре-
комендацій щодо підвищення ефективності роботи 
об’єктів соціально-побутової інфраструктури. 

Виклад основного матеріалу. До соціально-
побутової інфраструктури належать такі галузі як 
житлово-комунальне господарство, громадський 
транспорт, торгівля та громадське харчування та 
побутові послуги населенню. Отже аналіз про-
понується робити за усіма напрямками окремо.  
Для аналізу обрано місто Макіївка Донецької об-
ласті. Розглядаються показники за 2010, 2011 та 
2012 роки. Показники за 2010 рік представлені у 
Таблиці 1.

Таблиця 1

Місто / Показник Макіївка
ЖКГ

Житловий фонд тис.м2 7857,1
Забезпеченість населення житлом 
(на одну особу м2) 19,6

Прийнято в експлуатацію житла м2 
загальної площі 7215

Транспорт
Обсяг міських пасажирських пере-
возок 

Авто 58,8 млн.
пасажирів

Трамваї -

Тролейбуси 73,8 млн.
пасажирів 

Загальний обсяг 132,6 млн. 
пасажирів 

Торгівля. Харчова промисловість. 
Обсяг реалізованої продукції, ви-
робленої підприємствами міста 

23776,2 тон. 
продукції

К-ть підприємств 6 
Роздрібний товарооборот 2989 млн. грн.
Роздрібний товарооборот підпри-
ємств у розрахунку на одну особу 
населення 

7502 грн.

Кількість об’єктів роздрібної тор-
гівлі та ресторанного виробництва 399

Побутове обслуговування населення 
Обсяг наданих послуг 419 млн. грн
Обсяг реалізованих послуг на одну 
особу 1051,7

Обсяг послуг, реалізованих насе-
ленню 136,8 млн. грн

Частка послуг, реалізованих насе-
ленню, в загальному обсязі реалізо-
ваних послуг %

32,7 %
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У Таблиці 2 представлені показники функціону-
вання галузей соціально-побутової інфраструктури 
міста Макіївки у 2011 році.

Таблиця 2 

Місто / Показник Макіївка
ЖКГ

Житловий фонд тис.м2 7776,9
Забезпеченість населення житлом (на 
одну особу м2) 19,6

Прийнято в експлуатацію житла м2 
загальної площі 11115

Транспорт
Обсяг міських пасажирських перевозок 
Авто 54,2 млн 
Трамваї -
Тролейбуси 16,2 млн. 
Загальний обсяг 70,4

Торгівля. Харчова промисловість 
Роздрібний товарооборот млн. грн 3763,9
Роздрібний товарооборот підприємств 
у розрахунку на одну особу населення 
грн.

9511

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі 
та ресторанного виробництва од. 412

Побутове обслуговування населення 
Обсяг наданих послуг млн. грн 534,0
Обсяг реалізованих послуг на одну 
особу грн. 1349,5

Обсяг послуг, реалізованих населенню 
млн. грн. 159,8

Частка послуг, реалізованих населен-
ню, в загальному обсязі реалізованих 
послуг %

29,9

У Таблиці 3 наведені галузеві показники за 2012 
рік. 

Таблиця 3

Місто / Показник Макіївка
ЖКГ

Житловий фонд тис.м2 7751,8
Забезпеченість населення житлом (на 
одну особу м2) 19,6

Прийнято в експлуатацію житла м2 
загальної площі 23362

Транспорт
Обсяг міських пасажирських перевозок 
Авто 56,1 млн
Трамваї -
Тролейбуси 14,4 млн
Загальний обсяг 70,5

Торгівля. Харчова промисловість 
Роздрібний товарооборот млн. грн 4076,4
Роздрібний товарооборот підприємств 
у розрахунку на одну особу населення 
грн.

10362

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі 
од. 413

Побутове обслуговування населення 
Обсяг наданих послуг млн. грн 603,3
Обсяг реалізованих послуг на одну 
особу грн. 1533,4

Обсяг послуг, реалізованих населенню 
млн. грн. 188,9

Частка послуг, реалізованих населен-
ню, в загальному обсязі реалізованих 
послуг %

31,3

Користуючись отриманими даними можемо зро-
бити аналіз кожного з напрямків. 

У 2010 році проводилось реформування житло-
во-комунального господарства. З метою подолання 
накопичених в галузі проблем була прийнята «Про-
грама реформування та розвитку житлово-комуналь-
ного господарства м. Макіївка на 2010-2014 роки». 

Також у 2010 році зареєстровано і надають по-
слуги з обслуговування будинків і прибудинкових 
територій 616 ОСББ (680 житлових будинків), які 
обслуговують 1623,2 тис.м2 житлового фонду. Для 
активізації створення ОСББ у місцевому бюджеті на 
2010 рік було передбачено 50,0 тис.грн. на відшкоду-
вання витрат при створенні об’єднань. Кошти освоєні 
у повному обсязі. Для зменшення адміністративних 
та загальногосподарських витрат на обслуговуван-
ня житлових будинків та прибудинкових територій 
спостерігається тенденція по створенню Асоціацій 
власників житлових будинків. На сьогоднішній день 
у місті функціонує 14 Асоціацій, які об’єднують 288 
ОСББ (345 житлових будинків). У поточному році 
створена 1 Асоціація – АВЖД «Вікторія». 

Станом на 1 січня 2012 року у місті створено, 
зареєстровано і надають послуги з обслуговування 
будинків і прибудинкових територій 669 ОСББ (701 
житловий будинок), які обслуговують 1756,0 тис.
м2 житлового фонду. У тому числі за 2011 рік заре-
єстровано 55 ОСББ, площею 132,0 тис.м2. Також у 
місті діють 15 Асоціацій (у тому числі за 2011 рік 
створено 2), які об’єднують 300 ОСББ (351 житло-
вий будинок). Всього на обслуговуванні ОСББ і Асо-
ціацій знаходиться 24,2% багатоповерхових житло-
вих будинків.

Станом на 01.01.2013 року загальний житловий 
фонд міста складає 7857,1 тис.м2. Житловий фонд 
комунальної власності міста налічує 5150 будинків 
загальною площею 4941,7 тис.м2, яку обслуговують:

- 3 комунальних підприємства – 374 житлових бу-
динки загальною площею 652,3 тис.м2; 

- 5 керуючих компаній (ТОВ «Інвестстрой-2011», 
ТОВ «Ремжитлобуд», ТОВ «УК-Альянс Град», ПП 
«МакРинок – Сервіс»; ТОВ «Управляюча компанія 
Лідер») 3673 житлових будинки загальною площею 
2813,3 тис.м2; 

- 16 Асоціацій власників житлових будинків, які 
об’єднують 337 ОСББ – 393 житлових будинки пло-
щею 780,5 тис.м2; 

- 680 об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ) – це 710 житлових будинків загаль-



68

# 1(01) 2014

ною площею 1768,0 тис.м2 (у тому числі за звітний 
період зареєстровано 11 ОСББ площею 695,6 тис.м2).

Наступна галузь соціально-побутової інфаструк-
тури міста є громадський транспорт. 

У 2010 році на міські автобусні маршрути загаль-
ного користування на конкурсних засадах залучено 
автотранспорт 16 суб`єктів підприємницької ді-
яльності – юридичних осіб, 108 приватних підпри-
ємців – фізичних осіб. Ними у процесі перевезень 
пасажирів на маршрутах щоденно задіяні біля 130 
автобусів середньої та великої місткості і більше 
300 мікроавтобусів. Оновлення наявного рухомого 
складу здійснюється за рахунок коштів автоперевіз-
ників. На автобусних маршрутах міста майже від-
сутні автобуси з терміном використання більше 5 
років. Протягом 2010 року відбулося 2 конкурси, за 
результатами якого на 32 – міські автобусні марш-
рути загального користування, визначені 41 переві-
зник з 49 автобусами.

За 2011 рік послугами автомобільного транспор-
ту (з урахуванням перевезень, виконаних фізич-
ними особами-підприємцями) скористалися 54,2 
млн. пасажирів, що на 7,9% менше порівняно з 
2010 роком. Пасажирооборот зменшився на 15% і 
становив 525,3 млн.пас.км. Перевезення пасажирів 
автотранспортом фізичних осіб-підприємців ско-
ротилися на 22,3%. Надання послуг з перевезень 
пасажирів міським електротранспортом забезпечує 
комунальне підприємство „Макелектротранс” чо-
тирма тролейбусними маршрутами. Тролейбусний 
парк підприємства складає 25 од. машин, довжина 
контактної мережі – 38,5 км, кількість тяглових під-
станцій – 3. Середній випуск тролейбусні на лінію 
щоденно складає 19 од.

За 2012 рік послугами автомобільного транспор-
ту скористалися 56,1 млн. пасажирів, що на 3,6% 
більше за рівень минулого року. 

Тролейбусами за 2012 рік перевезено 14,4 млн. 
пасажирів, що на 10,9% менше рівня 2011 року. 

За 2012 рік КП «Макелектротранс» отримало фі-
нансування з місцевого бюджету – 4615 тис. грн., 
субвенція з держбюджету склала 6694,4 тис. грн. 
Отримані кошти використані на виплату заробіт-
ної плати, оплату електроенергії, податків та інших 
платежів.

Наступний напрямок соціально-побутової інфра-
структури – торгівля, громадське харчування. Про-
тягом усіх трьох років обраних для аналізу у місті 
основними виробниками споживчого ринку є під-
приємства харчової промисловості: ТОВ «Прайм-
Продукт», ТОВ «Надія», ТОВ «Колбіко», ТОВ 
«Фенікс», ЗАТ «Макіївський хлібокомбінат», ТОВ 
«Совєтський хлібокомбінат». Обсяги виробництва 
на цих підприємствах переважно збільшувались, 
за виключенням ТОВ «Советський хлібокомбінат» 
у 2011 році виробило 1937 тонн хліба та хлібобу-
лочних виробів, що на 5% менше відповідного пе-
ріоду 2010 року, у тому разі кондитерських виробів 
32 тони. Зменшення обсягу виробництва по відно-
шенню до відповідного періоду попереднього року 
пояснюється зменшенням заявок покупців на хлібо-

булочну продукцію даного підприємства. Підприєм-
ство отримало від’ємний прибуток від економічної 
діяльності. Збитки склали 32 тис. грн.

Остання галузь соціально-побутової інфраструк-
тури міста – побутове обслуговування населення . 

У 2010 році Проводилась робота по забезпечен-
ню населення побутовими послугами першої необ-
хідності у віддалених селищах, де працюють 23 
об’єкта побуту. Систематично проводилась робота 
по своєчасному розгляду звернень громадян. Ана-
ліз звернень за 2010 рік свідчить, що майже 22,2% 
від загальної кількості – це звернення з претензіями 
щодо неякісно наданих послуг або порушення термі-
нів виконання замовлень.

На протязі 2010 року також приділялась увага 
реалізації завдань, передбачених Законом України 
«Про організацію і проведення фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні».

З запланованих Програмою заходів повністю вико-
нано 3, частково – 1. Всього витрачено 3978,9 тис. грн.

Протягом 2011 року управлінням АПК, торгівлі 
та побутового обслуговування проведено 20 комп-
лексних перевірок підприємств побутового обслуго-
вування, за виявлені порушення працівниками сані-
тарно-епідеміологічної станції складені протоколи, 
накладено адміністративні штрафи в сумі 2,0 тис.грн.

Постійно проводяться консультативні бесіди сто-
совно проблемних питань з суб’єктами господарю-
вання та керівниками підприємств побутового об-
слуговування. За 2011 рік консультації надані понад 
650 особам.

У 2012 році Розширення мережі підприємств по-
буту міста та створення нових робочих місць від-
бувається за рахунок оренди фізичними особами-
підприємцями нежитлових приміщень. Протягом 
року підприємствами побуту проводились роботи з 
поновлення зовнішньої обробки фасадів, фарбуван-
ня фасадів підприємств, ремонту сходин та благо-
устрою прилеглих територій. 

Висновки. Завдяки аналізу показників функціо-
нування соціально-побутової інфаструктури міста 
можемо зробити наступні висновки:

1. Показники роботи житлово-комунальної сфе-
ри міста мають більш позитивне значення у ті роки, 
коли у міст реалізовувались програми реформування 
та розвитку житлово-комунального господарства та 
програми заохочення та підтримки створення ОСББ 
та Асоціацій власників житлових будинків. 

2. У транспортній мережі міста своєчасну реак-
цію отримало зниження пасажирообороту. КП «Ма-
келектротранс» отримало фінансування з місцевого 
бюджету. Отримані кошти використані на виплату 
заробітної плати, оплату електроенергії, податків та 
інших платежів.

У якості загального висновку до аналізу можна 
сказати, що показники функціонування соціально-
побутової інфраструктури міста потребують сис-
тематичного контролю та аналізу з боку органів 
місцевої влади а також впровадження інновацій-
них розробок як технічного так і організаційного 
характеру. 
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СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРЕ ГОРОДА:
ПОКАЗАТЕЛИ И ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Гаркушевым Е.А. 
аспирант 
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры

В статье приведен образец анализа функционирования социально-бытовой инфраструктуры города 
на примере города Макеевки Донецкой области. Анализ проводится за три года по всем отраслям 
социально-бытовой инфраструктуры города, а именно жилищно-коммунальное хозяйство, обще-
ственный транспорт, торговля и общественное питание и бытовое обслуживание населения. Про-
анализированы так же факторы, которые влияют на тот или иной показатель функционирования 
социально-бытовой инфраструктуры. По результатам анализа автором разработаны рекомендации 
по повышению эффективности работы объектов социально-бытовой инфраструктуры города. 
Ключевые слова: социально-бытовая инфраструктура, жилищный фонд, транспортная сеть, быто-
вые услуги. 

SOCIAL AND LIVING INFRASTRUCTURE OF A CITY:
INDICATORS AND ASSESSMENT OF ITS APPLICATION

Garkusheva E.A.
Postgraduate in Economics
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture

The article gives an analysis of the operation of social and living infrastructure of a city by example of the 
city of Makiyivka, Donetsk Region. The analysis includes the data of the three-year city social and living 
infrastructure operation in all spheres, namely housing and communal services, public transport, trade and 
catering and personal services of the population. The factors affecting this or that indicator of the social 
and living infrastructure operation were also analyzed. The results of the analysis provided the basis for 
the development of recommendations to increase the operating efficiency of objects of the city social and 
living infrastructure.
Keywords: social and living infrastructure, housing facilities, transport network, personal services.
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СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ:  
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У статті висвітлено актуальну тему соціальної політики України, тому що кожен, як частина 
єдиної держави, вносить свою частку в його історію, внутрішню політичну, економічну сфе-
ри, культурне життя, досягнення певних результатів на міжнародній арені. Розглянуто, існу-
ючі проблеми стратегії соціального розвитку та стратегічні напрямки, які є пріоритетними 
для країни, причини необхідності розробки стратегії, пошуку нових механізмів та інстру-
ментів її забезпечення, зниження надмірної економічної та соціальної напруги. Визначено 
потребу в реформуванні системи соціальних послуг, її удосконаленні. 
Ключові слова: соціальна політика, стратегія, реформування, трансформаційний процес, 
соціальні пріоритети, стратегічні напрямки, система соціальних послуг.

Постановка проблеми. Неефективність управ-
ління національною економікою та соціально-трудо-
вою сферою може поставити під загрозу демократич-
ний устрій та цілісність держави. Трансформаційні 
процеси повинні передбачати здійснення виваженої 
соціальної політики, спрямованої на задоволення 
інтересів і потреб громадян. Соціальні пріоритети 
повинні бути в усіх ланках сучасних трансформацій-
них перетворень, у тому числі в інноваційно-інвес-
тиційних процесах, структурних та інституційних 
зрушеннях, сучасній політиці державного розви-
тку. Формування соціально орієнтованої ринкової 
економіки європейського типу, що відповідає між-
народним стандартам якості життя, формування 
середнього класу як гаранту стабільності в країні 
й ефективного фактора прискорення економічно-
го зростання. У зв’язку з цим виникає необхідність 
виявлення проблем стратегії соціального розвитку 
України, пошуку нових механізмів та інструментів 
її забезпечення, зниження надмірної економічної та 
соціальної напруги.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемам стратегічного соціального розвитку в 
Україні присвячені праці В. Гейця, Я. Жаліло, В. Ку-
ценко, О. Пищуліної та ін.

Мета дослідження. Висвітлення стратегічних за-
сад соціальної політики та виявлення їх впливу на 
економічний і соціальний розвиток держави.

Виклад основного матеріалу. Досвід розвине-
них країн світу свідчить, що прогресивні трансфор-
маційні перетворення та активна державна соці-
альна політика повинні характеризуватися високим 
рівнем цільової спрямованості, їх принципи й мето-
ди – узгоджуватися із загальним курсом реалізації 
стратегічно важливих економічних реформ. Реаль-
ний соціальний успіх досягається лише за умови 
відповідності поставлених цілей і завдань інтересам 

і сподіванням широких верств населення, суспіль-
ному консенсусу щодо базових засад стратегії роз-
витку та механізмів її реалізації, досягнутому на 
основі консолідації всього суспільства. Ці процеси 
є дієвими каталізаторами соціального розвитку та 
зміцнення демократичних інститутів, розбудови сус-
пільства й успішної реалізації стратегічних завдань 
довгострокового соціально-економічного розвитку. 
В умовах глобалізованої економіки необхідно по-
стійно оновлювати діючі моделі соціальної політики 
з урахуванням історичних традицій, соціокультурної 
ідентифікації населення, а також місця країни у сві-
товому господарстві [5, с. 53].

Серед негативних чинників, які зумовлюють не-
обхідність розробки стратегії, слід виділити: 

бідність і злиденність значної частки населення 
та соціальне розшарування населення;

недостатній рівень якості трудового життя, низь-
кий рівень мотивації до праці;

низький рівень заробітної плати, який не дозво-
ляє відтворюватися робочій силі у повному обсязі;

суттєвий рівень безробіття, особливо в депресив-
них регіонах країни;

недосконалість системи соціального захисту, не-
достатній соціальний захист найбільш вразливих 
верств населення;

відносна недоступність основних базових соці-
альних послуг – безкоштовне медичне обслугову-
вання;

депопуляція, старіння та відтік населення за межі 
країни, інші негативні демографічні чинники;

нерозвиненість системи соціального партнерства 
та соціальної відповідальності бізнесу;

недосконале інституціональне забезпечення со-
ціально-трудової сфери;

тиск роботодавців-молополістів на державу та 
профспілки;
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розбалансованість реформування господарсько-
го механізму – бюджетної, грошово-кредитної, фіс-
кальної та інших сфер;

невикористання у сфері соціального управління 
державних соціальних стандартів і соціальних га-
рантій;

руйнування окремих сегментів соціальної інфра-
структури (житлової, соціального обслуговування, 
рекреаційної, охорони здоров’я, освіти, фізичної 
культури та спорту тощо);

несприятливі умови для формування та розви-
тку громадянського суспільства, часткова втрата со-
ціальних цінностей, відносна соціальна пасивність 
населення;

недостатня ефективність діяльності органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування 
щодо здійснення соціальної політики [1].

Протягом тривалого трансформаційного періо-
ду з властивими йому суперечностями і проблема-
ми подолано глибоку соціально-економічну кризу, 
сформовано основи ринкового господарювання з 
відповідними засадами соціального розвитку, орі-
єнтованими на утвердження принципів демократії, 
соціальної та політичної стабільності в суспільстві.

Стратегія реформування системи соціальних по-
слуг є документом стратегічного планування, що 
окреслює зобов’язання Уряду України щодо розви-
тку системи надання соціальних послуг, визначає 
цілі проведення реформи у цій сфері і встановлює 
пріоритетні напрями їх здійснення. Стратегія окрес-
лює ключові заходи, необхідні для розширення до-
ступу осіб, які перебувають у складних життєвих 
обставинах до соціальних послуг, забезпечення 
якості та ефективності цих послуг. Узявши на себе 
зобов’язання щодо перетворення на соціально-орі-
єнтовану державу, Україна спрямувала свої дії на 
покращення добробуту населення, приділяючи осо-
бливу увагу вразливим групам.

Впродовж останніх років досягнуто певного про-
гресу у сфері соціальних послуг. У 2004 році при-
йнято Закон України «Про соціальні послуги», що 
визначає основні організаційні засади надання соці-
альних послуг особам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, у тому числі і шляхом залу-
чення до надання соціальних послуг громадських, 
благодійних організацій, окремих фізичних осіб. У 
2007 році Урядом схвалено Концепцію реформуван-
ня системи соціальних послуг та затверджено план 
дій з реалізації цієї Концепції на період до 2012 року; 
затверджено Програму подолання та запобігання 
бідності на 2011-2015 роки; прийнято закони Украї-
ни «Про соціальний захист бездомних осіб і безпри-
тульних дітей», «Про соціальну адаптацію осіб, які 
відбували чи відбули покарання у виді обмеження 
або позбавлення волі на певний строк».

У 2012 році прийнято Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо надан-
ня соціальних послуг», яким передбачено внесення 
змін до законів України «Про об’єднання громадян», 
«Про державні соціальні стандарти та державні со-
ціальні гарантії», «Про соціальні послуги».

Розглядаючи зміст положень чинних стратегіч-
них документів України, можна зробити висновок, 
що більшість із них не пов’язані між собою. У Стра-
тегії економічного і соціального розвитку України 
(2004-2015 рр.) «Шляхом європейської інтеграції» 
основними стратегічними пріоритетами є: підви-
щення рівня життя, забезпечення якісної освіти 
впродовж життя, подолання безробіття, реформу-
вання системи охорони здоров’я, покращення демо-
графічної ситуації, забезпечення гендерної рівності 
тощо, а у Державній стратегії регіонального розви-
тку на період до 2015 р., крім виокремлення такого 
пріоритетного напрямку як «забезпечення розвитку 
людських ресурсів», майже не згадується про рефор-
мування системи охорони здоров’я, про покращення 
демографічної ситуації та про забезпечення гендер-
ної рівності [2]. 

В країні утворена досить розгалужена мережа 
закладів та установ, що надають соціальні послуги 
особам та сім’ям, які перебувають у складних жит-
тєвих обставинах. Так, у 2011 році діяло понад 3 тис. 
закладів та установ, що надали соціальні послуги 
більш 3 млн. осіб. Водночас у соціальних послугах 
не охопленими залишаються понад 1 млн. осіб. 

Разом з тим, сучасна система соціальних послуг 
України є недостатньо ефективною:

- сьогодні послуги залежать від пропозиції орга-
нів влади та постачальників цих послуг, що призво-
дить до неможливості повністю задовольняти потре-
би громадян;

- партнерство між державним, приватним та не-
урядовими секторами не носить системного характе-
ру, що робить ці послуги недостатньо ефективними.

- при наданні соціальних послуг не запровадже-
но інформаційного обміну щодо надання інших ви-
дів соціальної допомоги, що обмежує можливості їх 
взаємодії та доповнення;

- соціальні послуги сьогодні, як правило, задо-
вольняють лише негайні потреби уразливих груп на-
селення;

- Концепція реформування системи соціальних 
послуг, схвалена Урядом у 2007 році, виконана не в 
повному обсязі через відсутність законодавчого під-
ґрунтя, зокрема для проведення соціального замов-
лення, запровадження вивчення потреб адміністра-
тивно-територіальної одиниці у соціальних послугах, 
їх видах та обсягах. Вищезазначене обумовлює по-
требу в удосконаленні та інтегруванні політики Уряду 
щодо реформування системи соціальних послуг. 

Реформування соціальної політики держави потре-
бує систематизації і перегляду діючих підходів у цій 
сфері на користь посилення значення держави як ор-
ганізатора економічного життя та високопродуктивної 
зайнятості для всіх членів суспільства [4, с. 105].

На сьогодні в Україні чинними є досить велика 
кількість стратегій розвитку, десятки програм, кон-
цепцій, однак їх наявність не гарантує системного, 
послідовного здійснення реформ, що забезпечили б 
сталий розвиток держави.

Неспроможність України досягати усіх стратегіч-
них цілей її соціальної політики відбувається не тільки 
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через національні причини серед яких одне з головних 
місць займає проблема політичної нестабільності.

Але не дивлячись на перешкоди, сьогодні країна 
ставить перед собою наступні стратегічні напрямки 
розвитку соціальної політики:

- збільшення уваги на демографічну політику 
держави, яка виконуватиме функцію регулювання 
психологічної схильності людей до тієї чи іншої де-
мографічної поведінки, яка водночас потребуватиме 
соціального захисту і допоможе розв’язати ряд пи-
тань соціальної політики;

- створення екологічно та соціально безпечних 
умов життя;

- захист громадян від інфляції за допомогою сво-
єчасної індексації доходів;

- обмеження безробіття та стимулювання зайня-
тості населення;

- погашення заборгованості з заробітної плати та 
соціальних виплат;

- розвиток соціальної інфраструктури, створення 
умов для виховання, освіти, духовного розвитку ді-
тей, молоді тощо [3].

Висновки. Таким чином, поступальний та дина-
мічний розвиток України сьогодні повинен орієнту-

ватися на соціалізацію економічної системи з най-
повнішим урахуванням потреб, інтересів населення, 
його стимулів до продуктивної трудової діяльності 
з метою реалізації власного професійно-кваліфіка-
ційного потенціалу, всебічного розвитку, одержання 
гідної винагороди за результати праці. Пріоритетність 
вирішення соціальних завдань логічно випливає з 
об’єктивної необхідності створення умов для дина-
мічного, збалансованого соціально-економічного роз-
витку регіонів України, їх оптимальної інтеграції до 
світового економічного простору, який висуває нові 
вимоги до процесу відтворення населення, форму-
вання соціально-трудових відносин, розвитку всіх 
сфер життєзабезпечення населення та його основної 
складової – робочої сили. У зв’язку з цим необхідно 
трансформувати функції держави в управлінні соці-
альним розвитком; еволюція сучасних методів дер-
жавного регулювання повинна відбуватися у напрямі 
зростання їх гнучкості, зміщення акцентів з регламен-
туючих та обмежуючих заходів на суто стимулюючі. 
Реалізація стратегії повинна забезпечуватись за різни-
ми напрямками: законодавчо-нормативним, фінансо-
вим, інституціональним, кадровим, партнерським та 
суспільно-громадським, інформаційним.
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В статье освещена актуальная тема социальной политики Украины, потому что каждый, как часть 
единого государства, вносит свою долю в его историю, внутреннюю политическую, экономическую 
сферы, культурную жизнь, достижение определенных результатов на международной арене. Рас-
смотрены существующие проблемы стратегии социального развития и стратегические направле-
ния, которые являются приоритетными для страны, причины необходимости разработки стратегии, 
поиска новых механизмов и инструментов ее обеспечения, снижения избыточной, экономической 
и социальной напряженности. Определена потребность в реформировании системы социальных ус-
луг, ее совершенствовании.
Ключевые слова: социальная политика, стратегия, реформирование, трансформационный процесс, 
социальные приоритеты, стратегические направления, система социальных услуг.
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У статті досліджено динаміку споживання основних видів продовольства в період кризи. 
Вивчено світовий досвід державної підтримки конкурентоспроможності національного 
сільськогосподарського виробництва та стимулювання експорту. Автором оцінено систему 
протекціоністських заходів в аграрній сфері, що спрямовані на створення національним ви-
робникам найбільш сприятливих умов. Обгрунтовано, що найважливішим важелем держав-
ного регулювання і підтримки доходів сільськогосподарського виробництва в економічно 
розвинутих країнах, є ціни. Визначено необхідність реформування Спільної аграрної по-
літики (САП) країн ЄС.  
Ключові слова: аграрна політика, агропродовольча продукція, протекціонізм, ринкова ціна.

Постановка проблеми. З огляду на перспективи 
вступу України до Европейського Союзу актуальним 
є дослідження регулюючої ролі держави щодо розви-
тку аграрного сектора економіки. Необхідність та осо-
бливості державного регулювання аграрного сектора 
пов’язані з виконанням першочергових завдань щодо 
гарантування продовольчої безпеки держави, підви-
щення конкурентних переваг сільськогосподарської 
продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках 
і створення умов соціального розвитку села. За цих 
обставин виникає потреба в ефективній державній 
підтримці сільського господарства як однієї зі страте-
гічних галузей, розроблення основних інструментів 
реалізації нової аграрної політики України.

Для цього варто скористатись досвідом регулятор-
ної державної політики підтримки агропродовольчого 
виробництва в економічно розвинутих країнах світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти державного регулювання аграрного сектора 

економіки висвітлені у працях вітчизняних та за-
кордонних науковців і практиків, зокрема В. Вален-
тинова, П. Гайдуцького, М. Дем’яненка, С. Зорі, А. 
Зінченка, І. Кириленка, З. Кадюка, М. Корецького, П. 
Макаренка, І. Михасюка, А. Мельник, В. Месель-Ве-
селяка, О. Могильного, В. Назаренка, Б. Пасхавера, 
М. Павлишенка, Н. Попова, П. Саблука, О. Онищен-
ка, Т. Осташко, Г. Черевка, А. Юзефовича, В. Юрчи-
шина, М. Янківа та ін.

Однак, невирішеними залишаються проблеми 
державної підтримки конкурентоспроможності на-
ціонального сільськогосподарського виробництва та 
стимулювання експорту за умов глобалізації еконо-
мічних відносин і трансформаційних перетворень.

Формулювання цілей статті. Вивчення меха-
нізмів державної підтримки сільськогосподарського 
виробництва в економічно розвинутих країнах та об-
грунтування можливостей їх застосування у вітчиз-
няній практиці.
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Виклад основного матеріалу. Споживання осно-
вних видів продовольства змінилось в період кризи, 
проте по-різному в певних групах країн. У розвине-
них країнах загальний попит майже не змінився, від-
булися лише незначні зміни від споживання дорогих 
продуктів до більш дешевих при майже повному 
збереженні харчової цінності раціону харчування. У 
країнах, які розвиваються, відбулось абсолютне по-
гіршення раціону харчування, що знайшло відобра-
ження в зниженні споживання білків, жирів, калорій і 
макроелементів. Для України також притаманні озна-
ки зниження споживання важливих продуктів харчу-
вання (таких як м’ясо, масло, фрукти) і відповідно по-
гіршення харчової цінності раціону [1, с. 43].

Досвід країн Західної Європи, Сполучених Шта-
тів Америки, Канади, Австралії, які є успішними 
світовими виробниками та експортерами агропро-
довольчої продукції, свідчить про високий рівень 
державної підтримки конкурентоспроможності на-
ціонального сільськогосподарського виробництва та 
стимулювання експорту. 

Сучасна система протекціоністських заходів в 
аграрній сфері, спрямована на створення національ-
ним виробникам найбільш сприятливих умов на 
внутрішньому і зовнішніх ринках, зберігає присут-
ність держави на ринках у якості кредитора, гаран-
та, донора з функціями стимулювання експортного 
виробництва. У світовій практиці використовують-
ся різні методи цього стимулювання. Зокрема, за-
стосовуються прямі дотації експортерам у вигляді 
експортних премій, виплати різниці вартості послуг 
з транспортування вантажів; видача на пільгових 
умовах експортних кредитів, державне страхування 
і надання гарантій при здійсненні зовнішньоеконо-
мічних операцій з країнами з нестабільним політич-
ним режимом, податкових пільг і тому подібне. Слід 
також відзначити, що держава бере на себе значну 
частину витрат з підготовки кадрів, дослідження 
кон’юнктури світового ринку тощо.

Світовий досвід показує, що стимулювання екс-
порту здійснюється головним чином шляхом фор-
мування сприятливого макроекономічного клімату 
та створення необхідних для виробників та експор-
терів умов.

Найважливішим важелем державного регулюван-
ня і підтримки доходів сільськогосподарського ви-
робництва в економічно розвинутих країнах є ціни. 
Функцію регулятора виконують так звані підтриму-
ючі ціни. В США існує два види таких цін: цільова і 
заставна [2, с. 54]. 

У країнах ЄС функцію цін підтримки виконують 
інтервенційні та цільові ціни. Інтервенційна ціна – це 
гарантована державою мінімальна ціна, за якою держа-
ва, закупівельні організації зобов’язані закуповувати 
сільськогосподарську продукцію у фермерів за умови, 
що фактично діючі ринкові ціни знижуються до її рів-
ня. Цільові ціни в країнах ЄС встановлюють з метою 
визначення бажаного рівня ринкових цін [1, с. 142].

У США державна підтримка експорту сільсько-
господарської продукції здійснюється порівняно з 
ЄС у значено менших обсягах (приблизно 2,5% за-

гального фактичного рівня підтримки сектора) [2, с. 
34]. Основними формами субсидування тут є: надан-
ня експортних кредитних гарантій, підтримка про-
сування продукції на зовнішні ринки, заходи прямо-
го експортного субсидування, допомога фермерам у 
торговельному врегулюванні, програми міжнародної 
продовольчої допомоги тощо.

У країнах Заходу застосовується і позацінова дер-
жавна підтримка доходів фермерів. Один з важливих 
напрямів такої підтримки – пільгове кредитування, 
що здійснюється в таких формах, як здешевлення 
процентної ставки за кредит, відшкодування певної 
частки кредиту державою, звільнення від сплати 
боргу в перші роки після одержання позики, продо-
вженням строку повернення кредиту. Кредит може 
здешевлюватися такими способами: встановленням 
наперед обумовленої частки держави в компенсації 
процентної частки; через обумовлену постійну нор-
му державної компенсації, що не залежить від коли-
вання процентної ставки за кредит; встановленням 
наперед фіксованої частки процентної ставки, що 
сплачує фермер, а решта погашається державою.

У результаті створена ЄС система протекціонізму 
та підтримки цін на більшість видів продукції надійно 
ізолювала внутрішній ринок ЄС, а витрати на здійснен-
ня цих заходів були покладені в основному на спожива-
чів, оскільки вони купували продукцію за цінами вище 
світових [1, с. 48]. Крім того, необхідність реформу-
вання Спільної аграрної політики (САП) країн ЄС була 
обумовлена низкою внутрішніх і зовнішніх чинників: 
посилення вимог СОТ – забезпечити рівноправну і 
ринково орієнтовану систему торгівлі агропродоволь-
ством; зростання світового попиту на продукти харчу-
вання; збільшення числа країн-членів ЄС; підвищен-
ня зацікавленості споживачів в продовольчій безпеці, 
якості харчування і добробуті тварин тощо.

Рівень, напрями та джерела видатків на САП 
мають трансформуватися після прийняття нової фі-
нансової перспективи. Рівень прямого фінансування 
фермерських господарств буде надалі знижуватися, 
натомість вивільненні кошти спрямовуватимуть-
ся на розвиток сільської місцевості. За таких умов 
посилення прихованого протекціонізму в ЄС, стає 
очевидним. Відтак неважко спрогнозувати, що на 
трансформацію системи допомоги аграрному секто-
ру будуть значною мірою впливати неурядові органі-
зації, які останнім часом активно критикують САП. 
Різниця у поглядах зацікавлених сторін, а також по-
силення впливу мультинаціональних компаній через 
монополізацію суміжних галузей, породжує різно-
манітність думок щодо вироблення чіткої та сталої 
позиції Спільноти з приводу майбутнього цієї надна-
ціональної політики (табл. 1).

Аграрна політика інших економічно розвинутих 
країн змінюється у такому ж напрямі: уряди цих кра-
їн поступово відмовляються від практики гарантова-
них державних цін на окремі види агропродовольчої 
продукції, державних інтервенцій та експортних 
субсидій.

Розвиток сільського господарства також нероз-
ривно пов’язаний з життєздатністю сільських ра-
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йонів, оскільки значна частина їхнього населення 
прямо чи побічно зайнята в сільському господарстві. 
Більше того, проблеми соціального та екологічного 
характеру часто є наслідком урбанізації. Тому забез-
печення життєздатності сільських районів є важли-
вим напрямом державної політики. Сільське госпо-
дарство на багатьох територіях країн світу є єдиним 
можливим джерелом робочих місць. 

Необхідність захисту навколишнього середовища 
як неторговий аспект сільського господарства охо-
плює такі напрямки, як сільськогосподарський ланд-
шафт і інші питання екології. У багатьох країнах 
значна частина видів, що знаходяться під загрозою 
вимирання, залежать цілком від сільськогосподар-
ського ландшафту. Збереження біологічної варіатив-
ності, таким чином, тісно пов’язане із захистом сіль-
ськогосподарського ландшафту. 

Спільні продукти сільського господарства не-
рідко мають і негативний характер, що виявляється 
в забрудненні навколишнього середовища. Відходи 
тваринництва, добрива, пестициди, високий рівень 
розораності забруднюють природне середовище, 
скорочують ареали поширення дикої флори і фауни. 
Вирішення подібних проблем вимагає державного 
втручання, що виражається в заохоченні екологіч-
но чистих виробництв і штрафуванні забруднювачів 
довкілля. У цьому контексті важливим фактором є 
розвиток екологічно чистого сільськогосподарського 
виробництва і збуту натуральних продуктів.

Аналіз наявних механізмів державного регулю-

вання агропродовольчого виробництва в економічно 
розвинутих країнах світу дає змогу зробити висно-
вок, що вітчизняна аграрна політика потребує чітко 
продуманих заходів з боку органів державної влади. 
Інноваційна діяльність і страхування перебувають на 
етапі впровадження, а тому всі завдання щодо роз-
витку цих важелів будуть реалізовані у перспекти-
ві. Невирішеність окремих аспектів на етапі вступу 
України до ЄС зумовили появу деяких неузгоджених 
питань щодо розвитку аграрного сектора у фінансо-
во-кредитній та митно-тарифній політиці. Йдеться, 
насамперед, про визначення базового періоду для 
розрахунку сукупного виміру підтримки сільського 
господарства, запровадження митних квот і тари-
фів на окремі види сільськогосподарської продукції 
тощо. Деякі позитивні зрушення в напрямі вдоско-
налення простежено в податковій політиці, що зу-
мовлено вжиттям комплексу заходів, передусім, при-
йняттям нормативно-правової бази та реалізацією 
програм розвитку сільського господарства. Проте, 
виділені важелі державного регулювання аграрного 
виробництва мають недоліки й упущення в механіз-
мі їхньої реалізації.

Висновки. Таким чином, політика державної 
підтримки конкурентоспроможності національного 
сільськогосподарського виробництва потребує сут-
тєвого перегляду. Для поліпшення ситуації, що скла-
лась в агропродовольчій сфері, органам державної 
влади варто практично застосовувати досвід еконо-
мічно розвинутих країн світу.

Таблиця 1
Позиції різних європейських організацій щодо майбутнього САП

Зацікавлена сторона Коротка характеристика позиції

Неурядові екологічні організації Значне збільшення бюджету розвитку сільської місцевості; впро-
вадження ринку для екологічних / суспільних послуг

Неурядові організації аграрних виробників Збереження існуючих інструментів САП; сприйняття прив’язання 
субсидій до суспільних послуг, що надаються фермерами

Організації захисту прав споживачів Повна прозорість процесу виробництва аграрних товарів
Неурядові організації захисту прав тварин Запровадження високих стандартів щодо умов утримання тварин 
Неурядові організації, що переймаються 
проблемами розвитку відсталих країн

Відміна інструментів підтримки ринку в ЄС, що викривлюють 
світові ринки, зокрема, експортних субсидій

Мультинаціональні компанії у галузі ви-
робництва продуктів харчування

Лібералізація та усунення обмежень щодо торгівлі аграрними та 
харчовими продуктами

Європейська Комісія Зменшення видатків на Єдиний платіж на ферму, посилення рин-
кової орієнтації фермерів

 Джерело: складено на основі [4, с. 2]
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Постановка проблеми. На сьогодні для віднов-
лення аграрного сектора в країні обов'язково необ-
хідно враховувати факт збільшення форм таких 
ділових зв'язків, стосунків та відносин, які усклад-
нюють процеси кооперації та інтеграції. Вони ство-
рюють проблеми із просуванням продукції на ри-
нок, інформаційними потоками. Уникнути цього 
можна завдяки правильному логістичному підходу. 

Грамотний розподіл транспортних, товарних, ін-
формаційних потоків дасть змогу аграрним форму-
ванням економити затрати. Адже істотну частину 
витрат в аграрному секторі складають зберігання 

сировини і готових продуктів, їх перевезення і пе-
ревантаження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми логістики останніми роками стали пред-
метом пильної уваги. Їм присвячено праці багатьох 
зарубіжних та вітчизняних науковців. Серед них ро-
боти Д. Дж. Бауерсокса, Д. Вуда, А.М. Гаджинсько-
го, Є.В. Крикавського, Д. Ламберта, М.А. Окланде-
ра, В.І. Сергеєва та ін. Вивченню аграрного ринку 
приділяють увагу такі вчені, як В.Г. Андрійчук, П.Т. 
Саблук, В.В. Юрчишин та ін. Але слід відмітити, що 
досягнення логістики як дієвого інструменту для 
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підвищення ефективності господарюючих 
аграрних формувань сьогодні практично 
не обговорюються щодо застосування їх в 
аграрному секторі економіки.

Мета дослідження. Визначити участь 
логістики у підвищенні ефективності ді-
яльності аграрних формувань, запропону-
вати форми об'єднань в аграрному секторі 
з оптимальним логістичним ланцюгом.

Виклад основного матеріалу. Аграр-
ний сектор України з його базовою скла-
довою, сільським господарством, є систе-
моутворюючим в національній економіці, 
формує засади збереження суверенності 
держави – продовольчу та у визначених 
межах економічну, екологічну та енергетичну без-
пеку, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних 
галузей національної економіки та формує соціаль-
но-економічні основи розвитку сільських терито-
рій. 

Логістика, як наукова основа управління пото-
ковими процесами, застосовується у різноманітних 
сферах діяльності, серед яких промисловість, тор-
гівля, транспорт, сфера послуг, банківська і страхо-
ва справа, комунальне господарство, туризм та інші 
[1, c. 9]. Як галузь економічної науки вона отримала 
поширення з появою і розвитком ринкової еконо-
міки. Необхідність в логістиці виникла тоді, коли 
з порушенням наявної планової системи постачан-
ня значно ускладнилися товарні потоки. З'явилася 
велика кількість структур-посередників на шляху 
руху продукції від виробників до споживачів, які 
ставали причиною збільшення кінцевої вартості ви-
робленої продукції.

Області охоплення логістики мають багато на-
прямів: управління запасами; складське госпо-
дарство; вантажопереробка і упаковка; логістична 
інфраструктура; логістична інформація; транспор-
тування (рис.1).

Логістична інфраструктура, яка включає: засоби 
отримання, передачі та обробки інформації; будів-
лі, споруди з необхідним обладнанням для складу-
вання продукції; засоби пакування, транспортні та 
маніпуляційні засоби [2, с. 52].

Також можна побачити певну характеристику 

щодо зберігання, постачання, переробки готової 
продукції від постачальника до споживача на ри-
сунку 2. 

Отже, на рівні регіону основними складови-
ми інфраструктури логістики в аграрному секторі 
вважатимемо структури, які є посередниками між 
продавцем і покупцем в особі оптових скупників, 
дилерських фірм; організацій з перевезення, збері-
гання; різного роду складських потужностей; фор-
мувань, що займаються збором, обробкою даних 
про кон’юнктуру ринку і сприяють швидкому укла-
денню угод.

Аграрний бізнес порівняно з іншими видами ді-
яльності характеризується достатньо великим ри-
зиком, насамперед пов’язаним із наявністю та якіс-
тю сировини, що робить актуальним впровадження 
логістичних технологій як на окремих підприєм-
ствах, так і на регіональному та державному рівнях. 
У зв’язку з цим логістика підприємств аграрного 
комплексу потребує системного підходу [3], внаслі-
док реалізації якого формується налагоджений ме-
ханізм управління за ключовими характеристиками 
ефективності потоків замовлень, продукції (сиро-
вини, матеріалів), фінансів, а також їх організації 
та обслуговування. У цьому випадку здійснюється 
управління потоками, рух яких породжує процеси 
та операційні цикли загалом. 

Відповідно до утворення процесів структура ло-
гістики підприємств аграрного сектору зумовлена 
їх організаційними особливостями для малих та се-

редніх підприємств, великих та інтегрова-
них виробничих структур. 

Для малих та середніх підприємств ло-
гістичне управління може бути зосеред-
жене як в окремому підрозділі з чітко ви-
значеними функціями, так і координоване 
на конкретно визначеному рівні в межах 
організаційно-структурної одиниці.

На великих підприємствах та вироб-
ничих об’єднаннях система логістичного 
управління є розгалуженою і здебільшого 
залежить від механізму взаємодії струк-
турних одиниць.

Аграрний сектор – найважливіша скла-
дова частина економіки країни, пріоритет 
якої визначається незамінністю і особли-
вою роллю продовольства у фінансовій 

Рис. 2. Характеристика постачання

Рис. 1. Логістика в сільському господарстві
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системі держави, функціональним значенням сіль-
ського господарства, однієї з життєво важливих 
системоутворюючих галузей[4].

Негативно впливає на стан роботи аграрних фор-
мувань той факт, що більшість виробників (середні 
та дрібні) не мають можливості вести гідну торгів-
лю з гуртовими покупцями та переробниками. 

Крім того, послуги таких самостійних одиниць, 
як елеватори і хлібоприймальні підприємства ста-
ють невиправдано дорогими, і тому з'являється 
сенс замислитися про те, що найбільш прийнятним 
буде створення таких об'єднань, які здатні охопити 
увесь або частину ланцюжка руху товару від вироб-
ника до споживача.

Саме в інтегрованих формуваннях, що діють на 
нинішньому ринку, потреби в послугах задовольня-
ються набагато простіше, ніж в роз'єднаних аграр-
них формуваннях. Наприклад, такі послуги, як ку-
півля матеріально-технічних ресурсів, зберігання, 
переробка, транспортування і обслуговування на 
виробництві, фінансовий, правовий, інформацій-
но-консультаційний супровід та вивчення ринку 
вирішуються усередині самих організаційних форм 
інтегрованих структур. Прикладом стають великі 
формування, такі як агрохолдинги. Вони є найбіль-
шими власниками землі.

 У володінні дванадцяти агрохолдингів знахо-
диться понад 100 тис. га землі, а. перші двадцять 
контролюють понад 15 % орних земель України [5].

Потужні зернові компанії є найбільш ефектив-
ними у виробництві продукції зернових та зерно-
бобових культур тому, що в них, окрім земель для 
вирощування зерна, є і місткості для зберігання, і 
власна переробка, і харчові підприємства, і збутова 
мережа для кінцевого продукту.

Зберігання продукції сільськогосподарських 
підприємств є одним із найважливіших питань ло-
гістичного управління:

1) Можливість повного дотримання умов збері-
гання продукту забезпечує мінімальні ризики втрат 

якості продукції, а разом з тим і стабільність реалі-
заційних цін під впливом сезонних коливань. 

2) Правильно розташований склад по відно-
шенню до магазинів продажу або ж до виробничих 
об’єктів мінімізує витрати на транспортування, па-
кування, сортування тощо. 

3) Оптимальний варіант фінансування (власне 
або орендоване приміщення) мінімізує аморти-
заційні витрати на витрати на утримання складу. 
Усі ці чинники певною мірою, підвищують роль 
складського господарства в аграрному виробни-
цтві. 

АПК – найперспективніший сектор в економіці 
України. Зростання конкуренції на агропромисло-
вому ринку зумовило підвищення ролі сфери логіс-
тики у формуванні витрат на виробництво та реалі-
зацію сільськогосподарської продукції. 

Оптимізація логістичних витрат допоможе: 
• в період сезонного підвищення попиту – забез-

печити максимальні продажі за рахунок налагодже-
ної системи доставки продукції

• в періоди спаду – оптимізувати витрати на під-
тримку товарного запасу, забезпечити збереження 
продукції за рахунок надання спеціально адаптова-
них умов зберігання.

Висновок. З розвитком логістики в аграрному 
секторі стануть можливими: покращення технічно-
го оснащення господарських формувань; розвине-
ння транспортної мережі з можливістю відстежу-
вання транспортування, що дасть змогу скоротити 
часовий інтервал між придбанням сировини і напів-
фабрикатів і постачанням готового продукту спо-
живачеві; розроблення зручнішої упаковки для 
готової продукції; розширення мережі продажів; 
прискорення процесу отримання інформації; по-
кращення рівня сервісу.

Все це, в свою чергу, дозволить підвищити ефек-
тивність роботи господарських формувань, покра-
щити і зберегти якість продукції і безпеку продук-
тів харчування.
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Постановка проблеми дослідження. Система ве-
дення бізнесу в Україні, як відзначають фахівці, не-
досконала. І причина не тільки в законодавстві, осно-
вний аспект, гальмуючий розвиток національного 
бізнес-середовища – особливості нашої економіки.

Зазвичай до бізнесу упереджено-споживацьке 
ставлення, підкріплене заздрістю, і багато українців 
банально не вірять у те, що і їм під силу мати свою 
справу, розвиватися і стати повноцінним бізнесме-
ном. Страхітливі корупційні схеми, високі податки, 

страх відповідальності – все це не дає достатньої 
впевненості в тому, що у кожного все вийде. Проте 
мало хто знає, що існує більш лояльна схема ведення 
бізнесу, ім’я якої франчайзинг.

Франчайзинг виконує функцію корпоративної 
стратегії розвитку малого та середнього підприєм-
ництва. Саме тому необхідно відобразити основні 
характеристики, проблеми франчайзингу, ефектив-
ність його використання в Україні для того, щоб по-
казати усі перспективи.
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Аналіз досліджень та публікацій. На сьогодні 
вивченням теорії франчайзингу займаються такі іно-
земні науковці, як Дельтей Ж., Котлер Ф., Ламбен 
Ж., Мендельсон М. Серед вітчизняних вчених, що 
досліджували проблематику формування та розви-
тку франчайзингу, варто відзначити: Ковальчук Н., 
Бойчук І., Виноградську А., Денисюк В., Кузьміна 
О., Макашева М. та ін. Проте слід зауважити, що 
дослідження питань впровадження франчайзингу в 
Україні надалі залишаються відкритими і потребу-
ють подальшого розвитку, що визначає актуальність 
теми роботи.

Мета та завдання статті. Метою дослідження 
є теоретичні аспекти франчайзингу, а також аналіз 
розвитку франчайзингу в Україні.

Виклад основного матеріалу. Однією з висо-
коефективних форм організації діяльності, що ха-
рактеризується стабільним рівнем прибутковості, 
низьким рівнем ризику та коротким періодом окуп-
ності є франчайзинг. Це форма тривалої співпраці, 
за якої велика компанія (франчайзер) надає окремо-
му підприємцеві або групі підприємців (франчайзі) 
право на виробництво продукції, торгівлю товарами 
або надання послуг під торгівельною маркою даної 
компанії на певній території, на термін і умовах, 
що визначаються договором [5]. Якщо ж давати ви-
значення франчайзингу, то простими словами його 
можна сформулювати наступним чином: це спосіб 
побудови бізнес-мережі за умови, що всі її учасники 
ведуть господарську діяльність під однією торговою 
маркою і одним для всіх принципами, і при цьому 
залишаються цілком самостійними суб'єктами.

Одним із ключових понять в системі франчай-
зингових відносин є франшиза (франчайзинговий 
пакет). Під ним розуміється повна бізнес-система, 
включаючи посібники по веденню робіт, програмне 
забезпечення, документацію та інші матеріали, яку 
франчайзер передає франчайзі. Наявність франшизи 
дозволяє останньому працювати досить ефективно, 
навіть при відсутності попереднього досвіду і знань 
у відповідній сфері бізнесу.

У сучасному розумінні франчайзинг як спосіб 
розповсюдження товарів і послуг розвинувся після 
Другої світової війни. Далі, як показала практика, з 
кінця 50-60 років ХХ ст. франчайзинг став перспек-
тивною формою бізнесу в цілому і однією з найроз-
повсюдженіших передових форм малого бізнесу.

Науковці вважають, що батьківщиною франчай-
зингу є Сполучені Штати Америки. Компанія, яка 
першою освоїла франчайзинг вважається «Зінгер». 
Оскільки у компанії не було грошових засобів, то з 
метою збереження існуючих обсягів виробництва 
«Зінгер» вирішила продати право на реалізацію 
швейних машин незалежним продавцям на певній 
території. У Сполучених Штатах Америки у 1991-
1993 рр., саме за допомогою франчайзингу було по-
долано економічний спад країни.

Перша франчайзингова точка в Україні почала 
працювати у 1983 році в рамках міжнародної інфор-
маційної системи «Компас» (Нідерланди); пізніше 
на ринку з'явилися компанії McDonald's, Coca-Cola, 

«Кодак-Експрес», «Баскін Робінс». З 1997 року ста-
ли з'являтися перші вітчизняні мережі закладів гро-
мадського харчування швидкого обслуговування 
(наприклад, «Мак Смак») [2]. В Україні за системою 
франчайзингу вже працюють більше 100 торгових 
марок (не тільки зарубіжних, але й українських).

Найбільш прибутковими та активними залиша-
ються компанії, що розвивають іноземні франшизи. 
Серед українських компаній безумовним лідером є 
компанія «Система швидкого харчування» (FFS). 
Деякі українські оператори ресторанного бізнесу ак-
тивно розглядають можливості покупки іноземних 
франшиз для посилення власного портфелю бізнесу 
та збільшення капіталізації. Сьогодні безумовним лі-
дером на ринку швидкого харчування є «Мак Смак». 
Також в громадському харчуванні успішно розви-
ваються: «Піца Челентано», «Планета Суші», «Шо-
коладниця», «Віденські булочки», «Кафе пункт», 
«Картопляна хата» та ін. Франчайзинг в Україні 
підтримує Асоціація франчайзингу (АФ), яка була 
створена в 2001 році. У її компетенцію входить по-
пуляризація франчайзингу, представлення інтересів 
франчайзерів і франчайзі, організація спеціалізо-
ваних конференцій і семінарів, видання посібників 
тощо.

Стосовно Асоціації франчайзингу можна зазна-
чити, що 29 грудня 2001 розпочала свою діяльність 
в Україні Асоціація роботодавців у галузі франчай-
зингу. Її завданням є представлення інтересів під-
приємців та їх операторів, які використовують фран-
чайзингові угоди на урядовому рівні, надавати їм 
практичну допомогу при організації та просуванні 
на ринку.

Асоціація франчайзингу також робить розсилку 
новин мережевого бізнесу; підтримує гарячу лінію 
для потенційних франчайзі; займається питаннями 
розвитку інфраструктури ринку франшиз; веде ста-
тистику зростання ринку; робить дослідження та 
опитування гравців ринку; працює над законодав-
чою базою і представляє інтереси своїх членів.
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Рис. 1. Динаміка кількості франчайзерів 
в Україні

Відслідковуючи динаміку розвитку франчайзин-
гу в Україні можна прослідковувати позитивну тен-
денцію до зростання, лише у 2008-2009 році відбув-
ся суттєвий спад (рисунок 1). Варто зазначити, що 
кількість франчайзерів в Україні протягом 2005-2011 
рр. загалом зростала, що пояснюється зацікавленіс-
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тю іноземних підприємств до ринку України. Також 
дане зростання можна пояснити зацікавленістю іно-
земних компаній до франчайзингу як форми розпо-
всюдження своїх товарів у всіх регіонах країни без 
використання значних фінансових ресурсів. Спад 
кількості франчайзерів протягом 2008-2009 рр. мож-
на пояснити кризовим станом економіки України і 
закриття багатьох компаній, в тому числі й франчай-
зингових. 

На осінь 2013 року в Україні ідентифіковано 
більше 500 франчайзерів, які своєю діяльністю охо-
плюють всі основні види діяльності. Така кількість 
франчайзерів є співставною до співвідношення на-
селення та економічної активності в розвинутих кра-
їнах. За минулий рік кількість збільшилася на 5% – 
менше ніж в попередні роки, це добре, враховуючи 
нашу економічну ситуацію. Кількість франчайзи в 
цих мережах перевищила 22,5 тисяч точок зі зрос-
танням за рік трошки менше 10%.

У франчайзинговому бізнесі в Україні найбільш 
прибутковими і активними залишаються компанії, 
які розвивають іноземні франшизи. Деякі українські 
оператори ресторанного бізнесу активно розгляда-
ють можливості покупки іноземних франшиз для 
посилення власного портфеля бізнесу і збільшення 
капіталізації. Найбільш динамічним з точки зору ін-
вестицій є ринок готельного та ресторанного бізне-
су. Цьому значно сприяло проведення Євро 2012 в 
Україні та бажання власників нерухомості швидше 
заповнити свої готелі за рахунок входу у всесвітньо-
відомі мережі готелів. Федерація розвитку франчай-
зингу прогнозує найближчим часом прихід міжна-
родних операторів ринку нерухомості та найбільш 
відомих брендів ресторанного бізнесу. 

Ринок ресторанного бізнесу займає найбільшу 
частку – близько 55% всіх брендів, які розвивають 
франчайзинг в Україні. Ринок роздрібної торгівлі – 
близько 35% і 10% займають всі інші види діяльнос-
ті. Із всіх мережевих брендів, що працюють в Украї-
ні, близько 45% є зарубіжними торговими марками. 
Лідерами за кількістю торгових марок є Росія – біль-
ше 100 («Lukoil», «ЦентрОбувь», «Грильмастер» 
та ін.) та Німеччина – 50 торгових марок («Sіnger», 
«Wienerwald» та ін.). На ринку присутні бренди з 
Італії, Франції, США [1, с. 63]. Однак закордонні 
фірми обмежують кількість власних пунктів прода-
жу і відкривають їх лише у великих містах.

На перший погляд українські підприємства до-
сить активно функціонують на умовах франчайзин-
гу, проте існують проблеми, які стримують розвиток 
даної форми бізнесу в нашій країні. 

Однією з найважливіших проблем розвитку 
франчайзингу в Україні є відсутність стабільності, 
яка полягає у постійних стрибках розвитку економі-
ки країни, що призводить до різких коливань попиту 

на усі види товарів, регулярних переділах власності 
тощо. Ситуація ускладнюється і дефіцитом західних 
інвестицій в українську економіку. Це насамперед 
пов’язано з несприятливим інвестиційним кліматом 
у нашій країні [1, с. 63].

Цитуючи голову директорату Асоціації фран-
чайзингу України, президента Гуманітарного цен-
тру Андрія Кривоноса, можна сказати наступне: 
«Франчайзинг в Україні з одного боку відрізняєть-
ся від інших країн, але відрізняється не від самого 
бізнесу, а від всього економічного стану України. У 
більшості випадків проблема полягає в тому, що у 
нас недостатнє фінансування для підприємців, мен-
ше способів організації ведення бізнесу, менше дер-
жавної підтримки для підприємців. На сьогоднішній 
день більше 400 компаній в Україні просувають свої 
франшизи і мають хоча б одну франчайзингову точ-
ку. Кількість начебто невелика, але, тим не менш, 
ми співставні за кількістю з російським ринком, там 
близько 450-500 франчайзерів. Якщо говорити про 
насиченість європейського ринку, то в середньому 
в європейських країнах припадає від 900 до 1200 
франшиз на ринок. Лідером є Китай – понад 3 тисячі 
пропозицій. Але головне порівнювати не кількість 
франшиз, а тенденції розвитку ринку. Останнім ча-
сом на українському ринку спостерігається тенден-
ція до зростання на рівні 20-25% щорічно, і таке 
зростання буде витримане і далі» [5].

Підводячи підсумок вище викладеного мате-
ріалу, можна зробити висновок, що значне поши-
рення франчайзингу та активне його використан-
ня обумовлює необхідність його застосування з 
метою подолання інвестиційної кризи і створення 
сприятливих умов для розвитку малого та серед-
нього підприємництва в Україні. Для розв'язання 
проблем розвитку договору франчайзингу в Укра-
їні необхідно зміцнити законодавчу базу шляхом 
прийняття Закону України «Про франчайзинг», 
де передбачити переддоговірне регулювання від-
носин між франчайзером і франчайзі, особливості 
правового регулювання товарного, виробничого, 
ділового франчайзингів, доречно передбачити іс-
нування регіонального франчайзингу і франчай-
зингу, що розвивається. Також на даний час дуже 
важливим є створення системи податкових пільг 
для франчайзі, особливо на початковому етапі роз-
витку франчайзингової системи. Отже, комплексне 
вирішення економічних, організаційно-правових, 
та соціально-психологічних проблем створить умо-
ви для вільного розвитку франчайзингу на теренах 
України. Подальше застосування франчайзингу на-
дасть можливість впроваджувати в підприємниць-
ку діяльність нові методи, технології, підвищувати 
ефективність управління, оновлювати матеріально-
технічну базу виробництва і торгівлі.
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У статті проаналізовано методичні підходи визначення «фінансова стійкість» підприємства, 
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Постановка проблеми. Фінансова стійкість під-
приємства є однією з головних умов життєдіяль-
ності, розвитку й забезпечення високого рівня кон-
курентоспроможності підприємства. Для розкриття 
поняття «фінансова стійкість» науковці, як зарубіж-

ні, так і вітчизняні, використовують різні підходи, 
внаслідок чого виникає велика кількість трактувань 
цієї категорії, які висвітлюють різні сторони цього 
поняття. Неузгодженість категоріального апарату ге-
нерує різні підходи для визначення фінансової стій-
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кості підприємства. Як наслідок, ці підходи є важко 
порівнювальними, а тому проблема щодо трактуван-
ня даної категорії залишається відкритою. Унаслідок 
акцентування науковцями поняття фінансової стій-
кості з різних економічних позицій, сформувались 
різні підходи щодо розуміння цієї категорії, що ста-
новить основу проблематики в науковій літературі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фі-
нансову стійкість підприємства висвітлено в бага-
тьох працях як вітчизняних, так й іноземних авторів. 
Значний внесок зробили Лахтіонова Л. Н., Савицька 
Г. В., Поддєрьогін А. М., Рудницька О. М., Коробов 
М. Я., Яріш О. В., Філімоненков О. С., Білик М. Д., 
Мамонтова Н. А., Крамаренко Г. О., Цал-Цалко Ю. 
С., Родіонова В. М., Шеремет А. Д., Ізмайлова К. В. 
та інші. Разом з тим оцінювання фінансової стійкості 
потребує подальшого дослідження, оскільки кожен з 
авторів пропонує різні підходи до визначення даного 
поняття, які характеризують тільки окремі аспекти 
цієї досить складної економічної категорії.

Метою дослідження є економічна сутность фі-
нансової стійкості підприємства та напрямів її забез-
печення.

Виклад основного матеріалу. Аналіз щодо трак-
тування поняття «фінансова стійкість» дає змогу ви-
значити, що дана категорія розглядається у вузькому 
та широкому значеннях.

Так, у вузькому значенні фінансову стійкість роз-
глядають як одну з складових оцінки фінансового 
стану підприємства, яка характеризує «такий стан 
підприємства, коли обсяг його майна (активів) до-
статній для погашення зобов’язань, тобто підпри-
ємство є платоспроможним» [3, с. 37]. В широкому 
розумінні поняття «фінансова стійкість» включає, 
крім ефективного формування, розміщення та вико-
ристання фінансових ресурсів, оптимальну структу-
ру активів, а також передбачає задовільні параметри 
діяльності підприємства [1, с. 210].

Таким чином, систематизація розглянутих підхо-
дів дозволила визначити позицію щодо трактування 
категорії «фінансова стійкість» як такий стан під-
приємства, за якого суб’єкт господарювання забезпе-
чує достатню частку власного капіталу у складі дже-
рел фінансування підприємства, тобто це здатність 
суб’єкта господарювання стабільно функціонувати 
та ефективно розвиватися, зберігати рівновагу своїх 
активів та пасивів у мінливих умовах внутрішнього і 
зовнішнього середовищ.

Важливе значення при дослідженні сутності по-
няття «фінансова стійкість» має виділення основних 
ознак, що їй притаманні. На рис. 1 представлено 
ознаки фінансової стійкості підприємства.

Таким чином, виділено шість основних ознак 
поняття «фінансова стійкість», що характеризують 
його з різних сторін.

Фінансова стійкість, як комплексна категорія, пе-
редбачає інтеграцію коефіцієнтів, які б висвітлюва-
ли різні аспекти фінансово-економічної діяльності 
суб’єкта господарювання. В теорії та практиці є ве-
лика кількість фінансових показників, які відповідно 
до потреб оцінного підходу формуються у відповідні 

системи показників.
Формуючи методики оцінювання фінансової 

стійкості, зазвичай приділяють належну увагу оцін-
ці процесу кругообороту капіталу на підприємстві. 
Адже, аналізуючи фінансову стійкість, фактично 
досліджують рух капіталу на підприємстві. Осно-
вний недолік відомих методик оцінки руху капіталу 
– використання виключно даних звітності суб’єкта 
господарювання, які є показниками його минулої 
діяльності. В такій оцінці зазвичай не враховується 
ринкова вартість та гудвіл підприємства.

Охарактеризувати фінансову стійкість підприєм-
ства можна відповівши на ряд запитань:

- Чи достатньо у підприємства фінансових та ін-
ших ресурсів, щоб забезпечити безперервність осно-
вних видів діяльності?

- На скільки воно фінансовою незалежне від зо-
внішніх джерел фінансування?

- Чи володіє здатністю маневрувати власними ко-
штами?

- Чи забезпечуються матеріальні оборотні засоби 
власними джерелами покриття?

На нашу думку, відповідь на вище зазначені за-
питання зможе дати більш точну характеристику 
фінансової стійкості та допоможе краще зрозуміти у 
якому фінансовому стані знаходиться підприємство.

Деякі вчені-економісти характеризують фінансо-
ву стійкість більш коротко, визначаючи її так – стан 
рахунків підприємства, який гарантує постійну його 
платоспроможність [4, с. 59].

Фінансова стійкість підприємства передбачає те, 
що фінансові та інші ресурси, що були вкладені у 
основну діяльність, тобто виробництво та реаліза-
цію готової продукції, мають окупитись в процесі 
господарської діяльності, тобто за рахунок грошових 
надходжень, а одержуваний прибуток забезпечувати 
незалежність підприємства від залучених зовнішніх 
джерел формування активів (майна) і самофінансу-
вання.

І все ж таки, серед розмаїття існуючих підходів, 
на даний час не існує загальновизнаної методики 
щодо визначення типу фінансової стійкості суб’єкта 
господарювання. Існуючі методики визначення типу 
фінансової стійкості можна поділити на такі групи: 
1) оцінка фінансової стійкості підприємства, яка ба-
зується на співвідношенні власного та залученого 
капіталу; 2) оцінка фінансової стійкості на основі 

Рис. 1. Основні ознаки фінансової стійкості 
підприємства
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співвідношення фінансових та не фінансових ак-
тивів; 3) фінансової стійкості на основі визначення 
запасу фінансової стійкості та оцінки операційного 
левериджу; 4) оцінка та аналіз фінансової стійкості 
шляхом оцінки взаємозв’язку між активами та паси-
вами.

Оцінка фінансової стійкості здійснюється на 
основі абсолютних показників, що дозволяють ви-
значити ступінь забезпеченості запасів джерелами 
фінансування, та відносних показників, що харак-
теризуються рівень фінансової залежності підпри-
ємства від зовнішніх джерел фінансування (рис. 2).

Рис. 2. Показники, що характеризують фінансову 
стійкість підприємства

Порівняння запасів та джерел їх фінансування 
дозволяє визначити тип фінансової стійкості. При 
цьому, обсяг запасів визначається виробничою про-
грамою підприємства та включає виробничі запаси, 
поточні біологічні активи, незавершене виробни-
цтво, готову продукцію, товари та витрати майбутніх 
періодів в частині оборотних активів. Джерелами фі-
нансування запасів є, в першу чергу, власні оборотні 
кошти, в разі їх нестачі використовується довгостро-
кові та короткострокові кредити банків.

Для того, щоб охарактеризувати складові фінан-
сової стійкості – необхідно визначити та поетапно 
проаналізувати напрями її забезпечення. На рис. 3 
зображено основні напрями забезпечення фінансо-
вої стійкості підприємства.

Рис. 3. Напрями забезпечення фінансової 
стійкості підприємства

Фінансовою стійкістю підприємства є такий об-
сяг фінансових ресурсів і такий ступінь їх викорис-
тання, при якому підприємство, вільно і ефективно 
маневруючи грошовими коштами, забезпечує безпе-
рервність і розвиток процесу виробництва та реалі-
зації продукції за рахунок зростання капіталу в умо-

вах допустимого рівня ризику. Оцінка фінансової 
стійкості здійснюється на основі абсолютних показ-
ників, що дозволяють визначити ступінь забезпече-
ності запасів джерелами фінансування, та відносних 
показників, що характеризуються рівень фінансової 
залежності підприємства від зовнішніх джерел фі-
нансування. В економічній літературі науковцями 
пропонується використання різноманітних наборів 
та кількість коефіцієнтів для оцінки фінансової стій-
кості підприємства.

Фінансова стійкість безпосередньо пов’язана з 
ефективністю функціонування підприємства, істот-
но залежить від результативності кругообігу на фа-
зах капіталу (залучення, розподілу, використання).

Важливою вимогою підвищення достовірності 
оцінки фінансової стійкості є коректне використання 
кількісно-якісного підходу. У зв’язку із зазначеними 
особливостями оцінки процесу кругообігу капіталу 
на підприємствах виникає потреба в розробленні 
комплексних методичних  засад визначення фінан-
сової стійкості сучасних суб’єктів господарювання.

Сучасні системи показників оцінки фінансової 
стійкості суб’єктів господарювання повинні в першу 
чергу бути зорієнтовані на ширше урахування не-
матеріальних активів підприємства та використання 
широкого, структурованого переліку показників для 
їх оцінки. Формування методик оцінки фінансової 
стійкості підприємств з позиції комплексного під-
ходу (використання показників: балансових, оцінки 
капіталу, нематеріальних активів, зокрема гудвілу) є 
предметом подальших наукових досліджень.

Таким чином, фінансова стійкість підприємства пе-
редбачає такий стан фінансових ресурсів, за раціональ-
ного розпорядження якими гарантується наявність 
власних коштів, стабільна продуктивність і забезпечу-
ється процес розширеного відтворення. Недостатня фі-
нансова стійкість підприємства найчастіше зумовлює 
неплатоспроможність, надмірна – створення надлиш-
кових запасів і резервів, що збільшує витрати на їхнє 
утримання, стримує темп розвитку підприємства. Тому 
правильність підходів до кількісної оцінки фінансової 
стійкості підприємства вкрай важлива для нього, бо 
дає змогу виявити причини фінансової дестабілізації 
(якщо таке існує), розробити й реалізувати конкретні 
заходи щодо усунення першопричин.

Висновки.  Отже, фінансова стійкість є найваж-
ливішою характеристикою фінансово-господарської 
та економічної діяльності підприємства в динаміч-
них умовах ринкової економіки. Якщо підприємство 
є достатньо фінансово стійким, то воно має значні 
переваги перед підприємствами-конкурентами того 
ж профілю у залученні інвестицій, в можливос-
ті отримання кредитів як у фінансово-кредитних 
установ, так і у постачальників, у виборі самих по-
стачальників і у підборі найбільш кваліфікованих 
кадрів. Таке підприємство також не вступає у кон-
флікт з державою і суспільством загалом, оскільки 
своєчасно сплачує податки та збори до державного 
та місцевих бюджетів, а також внески до соціальних 
фондів та заробітну плату робітникам та службов-
цям, акціонерам дивіденди, а банкам може гаранту-
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вати повернення кредитів у повному обсязі і своє-
часну сплату відсотків по ним.

Із підвищенням фінансової стійкості підприєм-
ства воно стає більш незалежним від несподіваних 
змін ринкової кон'юнктури і, таким чином, у нього 
менший ризик опинитися на краю банкрутства.

Тому, фінансова стійкість підприємства є 
невід’ємною характеристикою фінансового-еко-
номічного стану підприємства, а розробка заходів 
щодо підвищення ефективності управління фінансо-
вою стійкістю підприємства є однією з найважливі-
ших складових його успішної діяльності.

Література:
1. Бланк, И. А. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2003. – 528 с. – ISBN 966-

521-026-2.
2. Лісовий, А. В. Аналіз фінансових ресурсів як базис формування фінансового потенціалу [Текст] / А. В. Лісовий, І. І. Чуницька 

// Бізнес Навігатор. – 2010. – Спецвип.21. – С. 96-101.
3. Стоянова, Е. С. Финансовый менеджмент: теорія и практика [Текст] : учебное пособие / Е. С. Стоянова. – М. : Перспектива. – 

2006. – 656 с. – ISBN 5-88045-011-2.
4. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. – Львів: Новий світ, 2007. – 344 с.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
ФИНАНСОВОЙ СТОЙКОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Грабенко Л.М.
студент
Винницкого национального аграрного университета
Томчук О.Ф.
кандидат экономических наук, доцент
Винницкого национального аграрного университета

В статье проанализированы методические подходы определения «финансовая стойкость» предпри-
ятия, охарактеризованы основные ее признаки и направления обеспечения на предприятии.
Ключевые слова: финансовая стойкость, платежеспособность, финансовое состояние.

ADVANTAGES AND LACKS OF FINANCIAL FIRMNESS OF ENTERPRISE

Grabenko L.M.
Student
Vinnytsya National Agrarian University
Tomchuk O.F.
Ph.D. in еconomics
Vinnytsya National Agrarian University

In the article methodical approaches of determination are analysed «financial firmness» of enterprise, its 
basic signs and directions of providing are described on an enterprise.
Keywords: financial firmness, solvency, financial state.



86

# 1(01) 2014

УДК 331.5.024.52

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ  
В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Губська Н.В.
студентка
Донецького національного університету
Стреліна О.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри «економіка підприємства»
Донецького національного університету

Стаття присвячується дослідженню особливостей ринку праці України на сучасному етапі її 
розвитку та аналізу головних проблем, що виникають в умовах переходу суспільства до со-
ціально-ринкового господарювання. Дослідження показують, що у найближчий час значні 
зміни у сфері праці не передбачаються, проте й не зменшиться вплив негативних факторів. 
Основні проблеми ринку праці пов’язані з нестачею кваліфікованих спеціалістів, трудовою 
міграцією та порушенням регуляторів зайнятості (вартістю та ціною робочої сили) та по-
требують втручання з боку держави. Тільки шляхом регулювання на законодавчому рівні та 
впровадження системи заходів можливо подолати існуючі проблеми ринку праці та вийти на 
новий рівень, що призведе до покращення стану економіки України в цілому. 
Ключові слова: ринок праці, чисельність зайнятого населення, безробіття, трудова мігра-
ція, кадровий ринок, регулятори зайнятості.

Постановка проблеми. Ринок праці в Україні 
характеризується постійним динамічним розвитком, 
і з часом він розвивається і вдосконалюється під 
впливом нових факторів. У загальному значенні ри-
нок праці являє собою особливу економічну середу, 
на якій в результаті конкуренції між економічними 
агентами через механізм попиту та пропозиції вста-
новлюється певний обсяг зайнятості та рівень опла-
ти праці.

В умовах переходу суспільства до соціально-рин-
кового господарювання питання дослідження ринку 
праці набуває особливої актуальності. Актуальність 
пов'язана з тим, що ринок праці відіграє важливу 
роль у житті суспільства, оскільки виконує дві най-
важливіші функції:

- соціальна функція полягає в забезпеченні нор-
мального рівня доходів і добробуту людей, нормаль-
ного рівня відтворення виробничих здібностей пра-
цівників; 

- економічна функція полягає в раціональному 
залученні, розподілі, регулюванні та використанні 
праці.

Проблема ринку праці України на сьогоднішній 
день пов’язана з існуванням багатьох факторів, що 
негативно впливають на його подальший розвиток.

Основні труднощі полягають в існуючій нерівно-
сті в питаннях працевлаштування чоловіків і жінок, 
що суперечить законодавчо закріпленим принципам 
демократії. Інша проблема полягає в регіональних 
диспропорціях на ринку праці.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блеми ринку праці є об'єктом дослідження багатьох 
відомих зарубіжних вчених, серед яких − Т. В. Бен-
дас, Ш. Берн, Е. Гідденс, а також деяких вітчизня-

них соціологів − А. І. Антонова, Т. Г. Фесенко, Т. Ю. 
Медкова та ін. Американський дослідник Д. Аштон 
дотримується думки, що ринок праці − це своєрідна 
арена, на якій вирішуються проблеми умов та опла-
ти праці, рівня кваліфікації, обсягів та інтенсивності 
виконуваної роботи, відповідальності за неї і т.п. [5, 
с. 118]. Схожої точки зору дотримуються і Л. Єлови-
ков, А. Аверін, А. Харламов, В. Павлов та інші. 

Мета дослідження. Метою даної статті є розгляд 
особливостей розвитку ринку праці України, про-
гноз розвитку в найближчі роки, а також розробка 
комплексу заходів щодо подолання основних про-
блем на ринку праці.

Виклад основного матеріалу. Згідно з аналізом, 
проведеним групою компаній HeadHunter, 2012 рік 
характеризувався зростанням ринку праці на 18-20 
% в порівнянні з попереднім роком. Чисельність за-
йнятого населення у 2012 році становила 20 354,3 
тис. осіб. Однак, незважаючи на тенденцію зростан-
ня ринку праці, у той же час характерним є зростання 
рівня безробіття. Державна служба статистики свід-
чить, що на січень 2014 р. кількість зареєстрованих 
безробітних складала 525,1 тис. осіб, однак допомо-
гу по безробіттю отримують лише 432,4 тис. осіб. 
Відтворення вимушеного безробіття в структурній, 
регіональній, технологічній, прихованій та інших 
формах неминуче внаслідок ряду економічних при-
чин, що ставить перед державою безліч складних 
проблем. Перш за все, перед державою постає за-
вдання регулювання ринку праці для забезпечення 
якомога більш повної зайнятості, скорочення безро-
біття, матеріального забезпечення безробітних. При 
цьому слід також дбати про зайнятих, наприклад, 
встановлювати мінімальний рівень заробітної плати.
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Слід виділити наступні особливості ринку праці 
України:

- висока залежність економічної сфери від полі-
тичної кон’юнктури, відсутність чітких узгоджених 
орієнтирів розвитку, його пріоритетів, непослідов-
ність проведення економічної політики, зниження 
довіри населення до державної соціально-економіч-
ної політики;

- незбалансованість наявних трудових ресурсів і 
робочих місць, пов’язана з відсутністю їх плануван-
ня, недосконалістю інвестиційної політики, збере-
ження високої питомої ваги непрестижної фізичної 
малокваліфікованої праці, важких і шкідливих умов 
праці;

- несприятливі міграційні процеси;
- низька якість робочих місць;
- соціальні ризики, ризик не отримати необхідних 

соціальних гарантій на місце роботи, ризики невід-
повідності кваліфікаційного рівня працівника вимо-
гам роботодавця та ін.;

- недосконалість інституціонального механізму 
формування заробітної плати;

- ослаблення інститутів державного регулювання, 
яке проявляється у відсутності прозорого механізму 
розмежування повноважень у сфері регулювання 
ринку праці між державними та регіональними ор-
ганами влади, органами місцевого самоврядування 
[2, с. 59].

Що стосується подальшого розвитку ринку праці 
України, радикальних змін в 2014 році не передбача-
ється. Як зазначає керівник з підбору Luxoft Personnel 
Г. Писанко, галузі економіки не здійснюватимуть 
різких стрибків в розвитку або занепаді, компанії 
України в більшості своїй не будуть активно рости, а 
тому не передбачаються значні зміни в структурі за-
йнятості. Проте важливим питанням на ринку праці 
є не активний розвиток бізнесу, а ефективність його 
функціонування, що не завжди можливо. Для уник-
нення проблем, пов’язаних з ефективністю діяльнос-
ті на ринку праці, доцільно працювати над оптимі-
зацією організаційних структур, бізнес-процесів і 
зниженням витрат на ведення бізнесу.

Якщо розглянути кадровий ринок у регіонально-
му розрізі, можна зробити висновок, що більшість 
регіонів відзначають значну проблему гострої неста-
чі кваліфікованих фахівців. Нестача кваліфікованих 
спеціалістів тісно пов’язана з трудовою міграцією 
українського населення в більш перспективні держа-
ви. Причинами трудової міграції, перш за все, висту-
пають невисокий рівень заробітної плати, безробіття 
й неповна зайнятість. Окрім того, в останні роки си-
туація ускладнилася у зв’язку з кризовими умовами, 
зростає розрив між бідними і багатими, що спонукає 
людей заради забезпечення нормального життя своєї 
родини шукати шляхи її поліпшення, одним з яких 
стає виїзд за кордон на заробітки. Еміграційний рух 
населення, згідно з інформацією Державної служби 
статистики України, у 2013 р. склав 22 187 осіб, що 
перевищило аналогічний показник 2012 р. на 52,8%.

Крім зазначених вище, є багато інших чинників, 
що впливають на бажання мігрувати. До них мож-

на віднести етнічні, природні, екологічні, політичні, 
моральні. Але у зв’язку з тим, що в країні не спо-
стерігається явних проявів расизму, відсутні війни, 
немає особливих природних катаклізм і екологічних 
лих, ці причини детально не розглядаються.

Сучасний ринок праці України функціонує зі 
стійким порушенням регуляторів зайнятості, а саме 
вартості та ціни робочої сили, свободи звернення 
праці і капіталу, конкуренції. Тому уряд прагне мі-
німізувати рамки офіційного ринку праці внаслідок 
обмеженості матеріально-технічної бази та інфра-
структурного та фінансового забезпечення держав-
ної служби зайнятості.

Уряд намагається цілеспрямовано перекласти 
основну частину своєї відповідальності на трудові 
колективи та адміністрації підприємств. Підприєм-
ства використовують різноманітні методи: збережен-
ня робочих місць з тимчасовим припиненням опла-
ти праці або часткової виплатою заробітної плати, 
контрактні форми наймання, розширення гнучких 
форм зайнятості.

Прихований надлишок працівників на підприєм-
ствах і в установах (як і дефіцит) є свідченням не-
зрілості виробничих відносин і гальмує розвиток 
економіки держави. 

Брак інвестиційних ресурсів також негативно 
впливає на процеси у сфері зайнятості. Головним 
чином це пов’язано з неможливістю удосконалення 
старих та створення нових робочих місць. Незадо-
вільні умови праці стають барʼєром у розвитку та 
сприяють зниженню продуктивності.

З січня 2013 р. набрав чинності Закон Украї-
ни «Про зайнятість населення», який наклав певні 
зобов’язання як на роботодавців, що користуються 
послугами провайдерів, метою яких є надання по-
слуг з пошуку персоналу, так і на самих провайдерів.

У 2014 році, у зв’язку із законодавчими змінами 
і тенденціями розвитку ринку, очікується посилення 
інтересу з боку роботодавців до послуг аутсорсингу 
персоналу [3].

Пошук шляхів подолання проблем на ринку праці 
України набуває особливого значення. Для забезпе-
чення економічного розвитку держави та вирішення 
найгостріших проблем, що стоять перед нею на 2014 
р. доцільно впровадити наступну систему заходів:

- запровадити державний перерозподіл всіх ко-
штів таким чином, щоб збільшити фінансові надхо-
дження до служб зайнятості;

- створювати нові робочі місця для розширення 
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Рис. 1. Міграційний рух населення. Кількість 
вибулих за межі України, осіб [1]



88

# 1(01) 2014

сфер застосування трудових ресурсів через встанов-
лення сприятливого інвестиційного режиму;

- надавати державну підтримку сільськогоспо-
дарським виробникам та підприємствам у депресив-
них регіонах;

- удосконалити механізм формування, розміщення 
та виконання державного замовлення на підготовку 
фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів 
на основі даних про стан регіональних ринків праці;

- запровадити системну взаємодію роботодавців і 
навчальних закладів шляхом активізації участі робо-
тодавців у створенні сучасної навчально-виробничої 
бази;

- розробити та впровадити програми покращення 

демографічної ситуації в регіонах шляхом фінансової 
підтримки найбільш уразливих верств населення.

Висновки. Таким чином, ринок праці є одним з 
важливіших факторів суспільного виробництва, який 
об’єднує між собою інші ринки. Динаміка стану та 
структура ринку праці України постійно змінюється, 
як і соціально-економічні фактори, які оказують на 
нього вплив. Для подолання проблем, що виникають 
на ринку праці, потрібно чітко спланувати особливі 
організаційні заходи та почати втілювати їх в життя 
вже на даному етапі розвитку України. Впроваджен-
ня таких заходів допоможе покращити стан ринку 
праці України, подолати регіональні диспропорції на 
ньому та підвищити попит на робочу силу.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В УКРАИНЕ
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
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Статья посвящается исследованию особенностей рынка труда Украины на современном этапе ее раз-
вития и анализу главных проблем, возникающих в условиях перехода общества к социально-рыноч-
ному хозяйствованию. Исследования показывают, что в ближайшее время значительные изменения 
в сфере труда не предусматриваются, но и не уменьшится влияние негативных факторов. Основные 
проблемы рынка труда связаны с нехваткой квалифицированных специалистов, трудовой миграцией и 
нарушением регуляторов занятости (стоимостью и ценой рабочей силы) и требуют вмешательства со 
стороны государства. Только путем регулирования на законодательном уровне и внедрения системы 
мероприятий возможно преодолеть существующие проблемы рынка труда и выйти на новый уровень, 
который приведет к улучшению состояния экономики Украины в целом.
Ключевые слова: рынок труда, численность занятого населения, безработица, трудовая миграция, 
кадровый рынок, регуляторы занятости.
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development and analysis of the main problems arising in the transition of the society to the social market 
economy. The study shows that the significant changes in the labor field are not expected in the near future, 
however, and the impact of negative factors will not be decreased. The main problems of the labor market 
related to the shortage of qualified specialists, labor migration and violation of employment regulators (the 
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В статье рассмотрены и систематизированы типовые ошибки нарушения, которые чаще все-
го допускаются в ходе организации и ведения учета расчетов с поставщиками. Проведен-
ная классификация будет способствовать последующей выработке оптимальной методики 
выявления таких ошибок при осуществлении контрольных процедур. 
Ключевые слова: ошибка, нарушение, расчеты с поставщиками, неотфактурованные по-
ставки.

Постановка проблемы. Каждое предприятие 
для осуществления своей деятельности должно 
иметь средства и предметы труда, которые оно 
либо производит самостоятельно, либо, что чаще, 
закупает у поставщиков. Для юридического закре-
пления прав и обязанностей покупателя и постав-
щика обязательно должен быть заключен договор 
купли-продажи. Между участниками этих опера-
ций проводятся расчетные операции. Грамотное и 
профессиональное ведение бухгалтерского учета 
расчетов с покупателями и поставщиками оказы-
вает непосредственное влияние на ускорение обо-
рачиваемости оборотных средств и своевременное 
завершение финансовых операций.

Однако в процессе любой практической дея-
тельности неизбежны ошибки и упущения. Ор-
ганизация учета расчетов с поставщиками не 
является исключением из этого общего для всех 
правила, что и обуславливает актуальность дан-
ной темы.

Проблемам учета расчетов с поставщиками уде-
ляли внимание ведущие отечественные ученые 
А.С.Барановская, Ф.Ф.Бутынец, И.А.Власова [1], 
Г.В.Власюк, В.В.Жуковская, О.С.Кравченко и дру-
гие. Однако некоторые аспекты до сих пор остаются 
недостаточно изученными.

Целью написания данной работы является си-
стематизация типовых нарушений и ошибок, воз-
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никающих в ходе ведения бухгалтерского учета рас-
четов с поставщиками, для последующей выработки 
оптимальной методики их выявления при осущест-
влении контрольных процедур.

Изложение основного материала. Основной 
типичной бухгалтерской ошибкой при расчетных от-
ношениях с другими предприятиями может служить 
неверно составленный счет при покупке товара у по-
ставщиков. Это может привести к тому, что суммы 
НДС, возмещенные из бюджета, не будут приняты 
налоговыми органами.

Большое количество ошибок допускается при про-
ведении взаимозачетов, составлении актов сверки, пере-
воде долга, при проведении товарообменных операций.

Также в числе наиболее часто встречающихся 
нарушений в отношениях с поставщиками является 
нарушение условий поставок. Наиболее распростра-
ненным нарушением условий поставок является не-
допоставка товара или поставка товара ненадлежа-
щего качества. В случаях, когда товар поставлен в 
недостаточном количестве, получатель имеет право 
либо отказаться от оплаты недопоставленной его ча-
сти, либо потребовать поставить недостающее коли-
чество товара. Если же поставленный товар оказался 
ненадлежащего качества, получатель имеет право 
вообще отказаться от его оплаты или же потребовать 
заменить бракованный товар качественным [4].

Нередки случаи, когда поставщики наруша-
ют сроки, поставляя товар с большим опозданием. 
За нарушение сроков поставки законодательством 
предусматривается возможность взимания с постав-
щика неустойки в пользу получателя. При много-
кратных нарушениях сроков поставки получатель 
имеет право в одностороннем порядке разорвать за-
ключённый с поставщиком договор.

Как мы видим, возможны разнообразные ошибки 
и нарушения в расчетах с поставщиками. Поэтому, 
систематизируем их в следующие группы:

– ошибки и нарушения в части организации и ве-
дения первичного учета расчетных операций;

– ошибки и нарушения, допускаемые в ходе отра-
жения расчетных операций на бухгалтерских счетах;

Прежде всего, необходимо выделить ошибки и 
нарушения в части организации и ведения первич-
ного учета:

– арифметические ошибки при фиксировании 
оперативного факта (при измерении количества, 
веса, размеров);

– несвоевременная регистрация оперативного 
факта на носителе информации;

– регистрация хозяйственных операций в доку-
ментах неунифицированной формы (в случае если 
для данной операции унифицированный документ 
предусмотрен);

– отсутствие необходимых реквизитов, придаю-
щих документу юридическую силу;

– нарушения, допущенные при оформлении 
первичного документа (заполнение документов 
средствами, не допускающими их долговременное 
хранение, нарушения при внесении исправлений в 
первичный документ);

– отсутствие графиков документооборота;
– ошибки при регистрации документа (количе-

ственные либо качественные расхождения при пере-
носе данных из документа в учетные регистры);

– несвоевременная регистрация документа в учет-
ном регистре (либо отсутствие данных в учетном ре-
гистре по отдельным первичным документам);

– нарушения сроков хранения документации в 
архиве;

– уничтожение первичных документов без акта о 
выделении документов к уничтожению;

– нарушения при оформлении дел с первичной 
учетной документацией (касается кассовых и бан-
ковских документов) [2].

Из перечисленных ошибок наиболее распростра-
ненными являются нарушения при формировании 
документов. Их содержание и признаки системати-
зированы нами в табл. 1 [4].

Также многие субъекты хозяйствования прене-
брегают графиком документооборота. Его отсут-
ствие не влечет каких-либо нежелательных послед-
ствий в виде штрафных санкций или взысканий, 
однако бесконтрольность в сфере потоков докумен-
тов может привести к еще большему числу наруше-
ний, которые, в свою очередь, уже могут повлечь се-
рьезные негативные последствия.

Ко второй группе ошибок и нарушений можно от-
нести те, которые возникают в части отражения рас-
четных операций на бухгалтерских счетах:

– перекрытие задолженности одного контрагента 
авансами, выданными другому контрагенту (про-
водка: Дебет 631 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками» Кредит 371 Кредит «Расчеты по авансам 
выданным»);

– несвоевременное списание задолженности в 
связи с неверным исчислением сроков исковой дав-
ности (проводка: Дебет 631 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками» Кредит 717 «Доход от списания 
кредиторской задолженности»);

– возмещение входящего налога на добавленную 
стоимость по неотфактурованным поставкам;

– отсутствие корректировки по списанным на 
расходы товарно-материальным ценностям (рабо-
там, услугам), ранее отраженным как «неотфактуро-
ванные поставки», документы по которым поступи-
ли и имеют несоответствия с ранее отраженными в 
учете показателями;

– возмещение входящего налога на добавленную 
стоимость по поставкам, обеспеченным выданными 
организацией собственными векселями;

– несвоевременное предъявление претензий по-
ставщикам;

– неправильное отражение на счетах учета сум-
мовых разниц при осуществлении расчетов с ино-
странными поставщиками;

– некорректное списание безнадежной кредитор-
ской задолженности (например, без признания дохода);

– неправомерное признание задолженности без-
надежной и ее списание за счет резерва по сомни-
тельным долгам либо за счет внереализационных 
расходов;
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– отсутствие аналитического учета по: поставщи-
кам, неоплаченным в срок расчетным документам, 
неотфактурованным поставкам, авансам выданным, 
выданным векселям, просроченным оплатой векселям;

– нарушение методики учета в части неверно со-
ставленных корреспонденций счетов [2].

Помимо этого, многие предприятия избегают 
проведения инвентаризации расчетов с постав-
щиками, несмотря на то, что она должна прово-
диться не менее двух раз в год. Инвентаризация 
– это не что иное, как средство установления ис-
тины в данных бухгалтерского учета. Именно она 
позволяет бухгалтеру проверить правильность и 
полноту отражения в бухгалтерском учете фактов 
хозяйственной жизни. Следовательно, отсутствие 
разногласий по поводу взаимозачета должно быть 
подтверждено сверкой взаиморасчетов и оформ-
ленным по ее результатам двусторонним актом 
сверки расчетов.

Расчеты с поставщиками являются одним из важ-
ных участков бухгалтерского учета, поскольку на 
этом этапе предприятие обеспечивается сырьем, ма-
териалами, топливом, основными средствами. Исхо-
дя из этого, предприятиям необходимо избегать по-
добных проблем и не допускать появления ошибок и 
нарушений. Это можно реализовать путем создания 
внутри самих компаний эффективной системы вну-
треннего контроля, которая позволит:

– проводить мониторинг соотношения дебитор-
ской и кредиторской задолженности;

– контролировать состояние расчетов по просро-
ченной задолженности;

– разрабатывать разные модели договоров с гиб-
кими условиями оплаты.

Также можно порекомендовать предприятиям 
организовывать аналитический учет с глубокой де-
тализацией. По словам Н.М. Ткаченко «учет обязан 
обеспечивать возможность получения необходимых 
данных по поставщикам, по расчетным документам, 
термин оплаты которых не настал, по неоплаченным в 
срок расчетных документам, по неотфактурованным 
поставкам» [3]. Поэтому построение аналитического 
учета должно обеспечить возможность получения не-
обходимых данных по поставщикам в разрезе:

– не оплаченных в срок расчетных документов;
– неотфактурованных поставок;
– авансов выданных;
– выданных векселей, срок оплаты которых не на-

ступил;
– акцептованных и других расчетных докумен-

тов, срок оплаты которых не наступил;
– просроченных оплатой векселей и т.д.
Выводы. Таким образом, рациональная организа-

ция контроля над состоянием расчетов способствует 
укреплению договорной и платежной дисциплины, 
выполнению обязательств по поставкам продукции 
в заданном ассортименте и качестве, повышению от-
ветственности за соблюдение платежной дисциплины, 
сокращению кредиторской задолженности, ускорению 
оборачиваемости оборотных средств, и, соответствен-
но, улучшению финансового состояния предприятия. 
А своевременное выявление и предупреждение оши-
бок и нарушений поможет предотвратить более серьез-
ные последствия негативного характера.

Таблица 1 
Содержание и признаки нарушений при оформлении документов

Содержание нарушений Признаки нарушений
1. В документе отсутствует распоряжение на осущест-
вление операции

Отсутствие подписей руководителей, выписок из при-
казов, решений совета директоров, учредителей

2. Документы составлены с нарушением установлен-
ной типовой формы

Доверенности, счета, акты и т.п. составлены в произ-
вольной форме

3. В одном и том же документе не совпадают реквизи-
ты

Документы составлены от имени одной организации, а 
печать – от имени другой

4. В документах полностью или частично отсутствуют 
реквизиты

Отсутствие обязательных реквизитов, содержание 
операции сформулировано некорректно

5. В документах отсутствуют приложения, на которые 
имеются ссылки

В документах указаны приложения, а в действитель-
ности их нет

6. Документы подписаны лицами, не имеющими на 
это право

Денежные документы подписывает кассир, накладные 
– заведующий складом

7. Подделка подписей, наличие подчисток, дописок, 
исправлений

Следы подчисток, исправлений, дописок и т.д.

8. Отсутствие на соответствующих документах штам-
па, печати

На доверенностях, товарных чеках, квитанциях и др. 
документах нет печатей или штампов

9. Сопоставление данных расчетных и платежных 
документов по одним и тем же сделкам показывает их 
несоответствие

Данные предъявленных счетов за оказанные услуги 
и платежных поручений на оплату этих счетов не со-
впадают

10. Операции, проведенные по документам, недей-
ствительны

Приход товарно-материальных ценностей не под-
тверждается приходной накладной, перечисление 
денежных средств поставщику производится не на 
основании счета к оплате и договора купли-продажи
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В статті розглянута й систематизовані типові порушення, які частіше за все допускаються в ході 
організації та ведення обліку розрахунків з постачальниками. Наведена класифікація буде сприяти 
подальшій розробці оптимальної методики виявлення таких помилок при здійсненні контрольних 
процедур.
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Typical breaches which are usually made during organization and implementation of accounting of payables 
due to suppliers are examined and systematized in the article. Offered classification will encourage further 
development of optimal methods for detection of such errors during control procedures.
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ДОСВІД ФРАНЦІЇ У СФЕРІ ПОЛІТИКИ З ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ

Демидаш Л.С.
аспірант кафедри аудиту та державного контролю
Вінницького національного аграрного університету

У статті охарактеризовано сучасний стан обслуговуючої сільськогосподарської кооперації у 
Франції. Досліджено існуючий процес розробки та здійснення державної політики з питань 
обслуговуючої кооперації в даній країні.
Ключові слова: обслуговуючі кооперативи, аграрний сектор, сільське господарство, систе-
ма оподаткування.

Постановка проблеми. У сучасних умовах госпо-
дарювання, стикаючись із жорсткою конкуренцією з 
боку великих та добре організованих посередницьких 
комерційних структур, що функціонують на аграрному 
ринку, більшість дрібних та середніх сільськогосподар-
ських товаровиробників, маючи обмежені можливості 
для первинної обробки та зберігання зібраного урожаю, 
не здатні забезпечити ефективне просування та збут 
своєї продукції на ринку. Одним із дієвих механізмів 
підвищення ефективності маркетингової та збутової ді-
яльності дрібних виробників може стати створення сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Постановка завдання. Дослідити досвід Фран-
ції у сфері політики з підтримки розвитку сільсько-
господарських обслуговуючих.

Аналіз досліджень і публікацій. Серед вітчизня-
них та закордонних дослідників та їх останніх пу-
блікацій, у яких досліджено досвід країн Європей-
ського Союзу у сфері політики з підтримки розвитку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
можна виділити В.В. Бондарук, Джордж Л. Алколей, 
Л.Л. Молдован, Є. В. Луценк, В.В Зуєв та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Складно перелічити всі різновиди кооперативів, що 
існують у світі. Вони створюються переважно в тих 
сферах господарської діяльності, де існує масова по-
треба людей в певних товарах (послугах) і де люди 
не хочуть користуватись послугами посередників.

Кооперативи є надзвичайно поширеною формою 
діяльності у світовому господарстві, але дискреди-
тованою в Україні псевдокооперативним рухом пе-
ріоду 1980 – 1990-х рр. Відсутність достовірної та 
зрозумілої для простого громадянина інформації про 
сутність насамперед обслуговуючої кооперації поро-
джує нерозуміння і навіть спротив населення, коли 
мова заходить про створення обслуговуючого коо-
перативу. В їх розумінні обслуговуючий кооператив 
– це колгосп радянських часів, повертатися до такої 
форми господарювання люди не бажають.

Кооперативи в багатьох країнах мають особливий 
правовий статус неприбуткових організацій, а їх ді-
яльність регулюється не підприємницьким, а спеці-
альним (кооперативним) законодавством.

Розглянемо характерні відмінності між неприбут-
ковими і підприємницькими товариствами (табл.1)

В Україні сільськогосподарська кооперація пред-
ставлена традиційними виробничими та обслугову-
ючими кооперативами, які розвиваються та діють з 
1997 р. Станом на 1 січня 2013 р. в Україні було у 
наявності 885 обслуговуючих кооперативи [2].

Генеральна Асамблея ООН своїми резолюціями 
«Кооперативи в процесі соціального розвитку» нео-
дноразово, у 2002, 2003, 2007 рр., підкреслювала, що 
кооперативи, особливо в умовах глобалізації, є ефек-
тивним механізмом покращення життя і боротьби з 
бідністю. На 64-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, 
що відбулась у грудні 2009 р., резолюцією «Коопе-
ративи в процесі соціального розвитку», ще раз було 
підкреслено важливе значення кооперативів у покра-
щенні життя широких верств населення.

Держава намагається дотримуватись міжнародних 
кооперативних принципів, визначених Міжнарод-
ним кооперативним альянсом. Проте ця діяльність 
доволі млява, обслуговуючий кооператив у нашій 
державі досі рідкісне явище. Понад 70% трудоміст-
кої сільськогосподарської продукції повсякденного 
споживання – картоплі, інших овочів, фруктів, мо-
лока та м’яса, виробляється в особистих селянських 
і фермерських господарствах та фізичними особами 
– сільськогосподарськими товаровиробниками, які не 
мають постійно діючих каналів реалізації такої про-
дукції, на відміну від інших країн світу, де кооперати-
ви відіграють ключову роль у цих процесах [1].

Слід відзначити, що в багатьох розвинутих кра-
їнах кооперативами здійснюється переробка майже 
всього товарного молока. У Данії, наприклад, вони 
переробляють 90% всього товарного молока, виро-
бляють стільки ж відсотків масла і стільки ж сиру 
на експорт. У країнах Скандинавії і Фінляндії вони 
беруть найбільшу участь у переробці м’яса та моло-
ка. На них припадає 80% реалізованої на внутріш-
ньому і зовнішньому ринках сільськогосподарської 
продукції, що є одним з найвищих показників серед 
коперативів інших країн Заходу.

Крім того, працюючи на внутрішній і зовнішній 
ринки в умовах перевиробництва продукції села і го-
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строї конкуренції, кооперативи з переробки сільсько-
господарської сировини постійно вдосконалюють 
технологію виробництва, досягають глибокої пере-
робки сировини на основі безвідходних технологій. 
Наприклад, у Данії, крім великих м’ясокомбінатів, ко-
операторам належать і невеликі підприємства з пере-
робки відходів цих комбінатів (крові, вовни, нутрощів 
і кісток). На таких підприємствах виробляють і цінну 
сировину для фармацевтичної промисловості (напри-
клад, екстракт гормонів з підшлункової та інших за-
лоз). Ефективність і високу рентабельність цих допо-
міжних підприємств у Данії засвідчує те, що вартість 
виробленої ними продукції становить приблизно 20% 
сумарної вартості продукції всіх м’ясокомбінатів [1].

Обслуговуючий кооператив у Канаді та країнах 
ЄС – це потужний гравець насамперед на сільсько-
господарському ринку, на відміну від України, де 
недосконале законодавство, слабка матеріально-тех-
нічна база, відсутність кваліфікованих кадрів – орга-
нізаторів кооперативного руху та недостатня обізна-
ність селян у перевагах об’єднання зусиль на умовах 
кооперації для подальшого розвитку робить обслу-
говуючий кооператив скоріше рідкісним виключен-
ням, аніж правилом у сільській місцевості. 

Належна багаторівнева державна підтримка об-
слуговуючої кооперації у світі – один із ключових 
елементів такого стану справ. Майже повна відсут-
ність такої підтримки в Україні – це наші реалії [1].

Кращі міжнародні підходи стосовно забезпечен-
ня сталого розвитку у сфері підтримки сільськогос-
подарських обслуговуючих кооперативів передбача-
ють у стратегіях розвитку сільського господарства 

скорочення викидів парникових газів та адаптацію 
до антропогенних змін клімату та підвищення його 
сталості. В Європейських країнах останнім часом 
набирає обертів процес органічної сертифікації зем-
леробства та продукції. Таке органічне землеробство 
полягає у повному або частковому відмовленні від 
синтетичних добрив, пестицидів, регуляторів рос-
ту і кормових добавок: комплекс агротехнічних за-
ходів ґрунтується на суворому дотриманні сівозмін, 
введенні до їх складу бобових культур, збереженні 
рослинних решток, застосуванні гною, компостів і 
сидератів, проведенні механічних культивацій, за-
хисту рослин біологічними методами.

Сучасний стан обслуговуючої кооперації у Фран-
ції характеризується тим, що на французькі коопера-
тиви припадає близько 60% збуту сільськогосподар-
ської продукції. Найбільше кооперативами охоплено 
збут зерна – 67 – 70%, свинини – до 65%, більше по-
ловини молока. Дещо менше кооперативів, які реалі-
зують м’ясо птиці, яйця, фрукти [1].

У Франції функціонують кооперативи зі спільного 
використання техніки (CUMA), які дозволяють фер-
мерським господарствам одержати доступ до високо-
продуктивної техніки та можливості зменшувати ін-
дивідуальні витрати на закупівлю технічних засобів. 
На них зосереджена третина парку зерно- і кормоз-
биральних комбайнів, п’ята частина розкидачів до-
брив, трактори підвищеної потужності, обприскувачі, 
спеціалізоване обладнання для здійснення ремонтних 
робіт, меліоративна й інша спеціалізована техніка. 
Машини й обладнання, наявні в кооперативах, є ко-
лективною і, частково, приватною власністю їх чле-

Таблиця 1
Порівняльна характеристика кооперативних (неприбуткових)
і корпоративних (підприємницьких) товариств

Ознаки Кооперативні форми господарювання Підприємницькі форми господарювання 

Економічні цілі 
Забезпечення членів необхідними послуга-
ми з метою скорочення витрат та/ чи збіль-
шення доходів їхніх приватних господарств 

Отримання прибутку власниками капіталу 
від надання послуг клієнтам 

Статус Неприбуткова організація Підприємницька організація 

Організаційна форма Кооператив Господарське товариство (акціонерне, з по-
вною чи обмеженою відповідальністю та ін.) 

Управління
Демократичне – кожен член має право 
одного голосу незалежно від суми його 
вкладу в кооператив 

Управління (кількість голосів) пропорційно 
частці у капіталі

Власники
Усі члени кооперативу. Кількість власників 
не є фіксованою і постійно збільшується за 
рахунок нових членів

Засновники та акціонери. Кількість фіксу-
ється в момент заснування та обмежується 
певною величиною

Капітал

Пайовий капітал спочатку є порівняно не-
великим, але поступово зростає за рахунок 
вступу нових членів. Формується «непо-
дільний» капітал за рахунок накопичення 
резервів.

Статутний капітал вноситься під час ство-
рення, є порівняно великим та фіксованим. 
Зацікавленість у формуванні резервного 
капіталу є низькою

Клієнти Здебільше члени-власники кооперативу Переважно особи, що не є власниками
Розподіл результатів 
діяльності

Пропорційно користуванню послугами 
кооперативу Пропорційно частці у капіталі

Державна підтримка
У вигляді певних пільг та спеціальних режи-
мів в оподаткуванні, кредитування та інші 
форми державної допомоги і підтримки

Як правило, лише у вигляді створення 
сприятливого законодавчого середовища
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нів. Їх використання здійснюється за чітко складени-
ми графіками відповідно до замовлення фермерів.

Також у Франції функціонують SICA – некомер-
ційні товариства загальної юрисдикції, які ідентифі-
куються як кооперативи після проходження процеду-
ри отримання згоди від властей. Їх мета – залучити 
до роботи в сільськогосподарських кооперативах і 
несільськогосподарських підприємствах. Концепція 
і функціонування SICA відрізняються від сільсько-
господарських кооперативів лише тим, що в них:

• сільськогосподарські товаровиробники пови-
нні мати більшість, а інші оператори продуктово-
го ланцюжка (промисловці, комерсанти) повинні 
обов’язково мати не менше ніж 20% голосів на за-
гальних зборах; SICA можуть домовлятися на 50% 
свого товарообігу з особами, які не є членами (в коо-
перативах допускається 20%) [1].

Сільськогосподарські кооперативи Франції звіль-
нені від податків з прибутку. Кооперативи Франції 
відповідно до законодавства можуть записати у ста-
тути право на надання послуг третім особам, які не 
є членами, в максимальних рамках 20 % від обороту, 
але в даному випадку ця діяльність піддається опо-
даткуванню відповідно до загальної юрисдикції в 
тому, що стосується податку з прибутку.

Упродовж перших п’яти років функціонування 
французьких кооперативів держава здійснює фінан-
сування адміністративних витрат та утримання спе-
ціалістів, що допомагають освоювати і застосовувати 

в межах кооперативного об’єднання нові технології з 
метою покращення якості товарної продукції.

У Франції кооперативам зі збереження і пакуван-
ня продукції надаються позики за пільговою відсо-
тковою ставкою [1].

У разі перевиробництва французькі кооперативи 
одержують фінансування для вилучення надлишко-
вої продукції з ринку, що сприяє збалансуванню по-
питу і пропозиції та стабілізації цін і доходів.

В окремі періоди кооперативам Франції безоплат-
но передавалося майно державної власності (зокре-
ма, молочні заводи).

Деякі інвестиційні проекти (придбання нового 
устаткування з переробки, проведення акцій щодо 
захисту навколишнього середовища або дій з під-
вищення якості продукції) спільно фінансуються 
Францією і ЄС.

Висновки. Обслуговуючі сільськогосподарські 
кооперативи Франці – це потужні гравці агарного 
сектору. Сучасний стан обслуговуючої кооперації 
у Франції характеризується тим, що на французькі 
кооперативи припадає близько 60% збуту сільсько-
господарської продукції. Найбільше кооперативами 
охоплено збут зерна – 67 – 70%, свинини – до 65%, 
більше половини молока. Дещо менше кооперативів, 
які реалізують м’ясо птиці, яйця, фрукти. Державна 
підтримка сільськогосподарських кооперативів у 
Франції досить розвинута. Сільськогосподарські ко-
оперативи Франції звільнені від податків з прибутку.
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ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ, ЦІНИ  
ТА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Джемелінська Л.В.
кандидат економічних наук, доцент
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Досліджено особливості ринку медичних послуг, механизм встановлення ціни на ринку медич-
них послуг. Визначено види витрат у собівартості медичних послуг. Розглянуто складові ефек-
тивності медичних послуг. 
Ключові слова: собівартість медичних послуг, ціна медичної послуги, ринок медичних по-
слуг, попит, пропозиція.

Постановка проблеми. Актуальність визначен-
ня собівартості медичної послуги, розрахунку ціни 
на медичну послугу пов’язана з забезпеченням фі-
нансової стабільності медичного закладу. Аналіз си-
туації на ринку медичних послуг, попиту на медичні 
послуги, дозволить медичним закладам розробити 
правильну стратегію діяльності та встановлювати 
ціни на медичні послуги. Складний стан галузі охо-
рони здоров’я країни, несприятливі економічні умо-
ви вимагають пошуку нових напрямків покращення 
діяльності медичних закладів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням проблем визначення собівартості ме-
дичних послуг, питанням ціноутворення на ринку 
медичних послуг та виявленням їх ефективності за-
ймались як вітчизняні, так і зарубіжні науковці [1- 3] 
та ін. Але питання визначення ефективності медич-
ної послуги, встановлення ціни на неї залишається 
актуальним і недостатньо дослідженим.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження 
особливостей ринку медичних послуг, встановлення 
ефективності медичних послуг, визначення ціни на 
медичну послугу, визначення собівартості медичної 
послуги.

Викладення основного матеріалу. Розвиток 
ринку медичних послуг передбачає підвищення 
здоров’я населення, визначення соціальної ефектив-
ності, тобто забезпечення рівного доступу громадян 
до медичних послуг, задоволення їх якістю, пропо-
зицію нових робочих місць для медичних працівни-
ків, ін.

Ринок медичних послуг – сукупність медичних 
технологій, виробів медичної техніки, методів орга-
нізації медичної діяльності, фармакологічних засо-
бів, які реалізуються в умовах конкурентної еконо-
міки. [1, с. 33] . Об’єктом даного ринку є медичні 
послуги. Суб’єктами ринку є заклади та підприєм-
ства, що надають медичні послуги, пацієнти, місцеві 
органи влади, посередники (страхові організації). 

У [1, с. 35] виділено наступні види ринків медич-
них послуг: 

- товарний ринок (ринок лікарських засобів та ме-
дичної техніки),

- ринок медичних та освітніх послуг, 
- інноваційний ринок (винаходи у сфері медицини),
- цінних паперів, 
- за галузевою ознакою (терапевтичний, ін.), 
- за територіальною ознакою (регіональний, на-

ціональний, міжнародний),
- за відношенням до закону (легальний, нелегаль-

ний), 
- за ринковою структурою (олігополія, монопо-

лістична конкуренція, монополія). На ринку медич-
них послуг України існує олігополія.

У роботі [2] визначені наступні види ринків ме-
дичного бізнесу: ринок медичних послуг, ринок лі-
карських препаратів, ринок предметів і послуг у га-
лузі санітарії і гігієни, ринок нетрадиційних методів 
лікування та оздоровлення, ринок медичної техніки, 
ринок медичних технологій, ринок медичного стра-
хування, ринок наукових медичних ідей, ринок праці 
медичного персоналу, ринок освітніх послуг у галузі 
охорони здоров’я.

Ринок медичних послуг має певні особливості. 
Збереження життя пацієнтів значно переважають 
рентабельність і економічну доцільність медичної 
діяльності. Медичні послуги спрямовані на задово-
лення першочергових потреб пацієнта – збережен-
ня життя або підвищення якості життя. До інших 
особливостей даного ринку можна віднести високі 
кваліфікаційні вимоги до лікарів, що обмежують їх 
кількість, специфічні вимоги, що обмежують кіль-
кість лікарень, які можуть диктувати ціни, специ-
фічність конкуренції, що унеможливлює залучення 
пацієнтів за рахунок менших цін, важкість порівнян-
ня медичних послуг через їх різнорідність, наявність 
зовнішніх ефектів, що позитивно впливають не тіль-
ки на пацієнтів, а й інших осіб (санаторно-курортне 
лікування).

Медична послуга – комплекс діагностичних і лі-
кувальних заходів з підтримки та захисту здоров’я 
пацієнта, спрямованих на встановлення діагнозу, 
усунення чи зменшення симптомів і проявів захво-
рювання чи патологічного стану, з приводу якого 
звернувся пацієнт, на нормалізацію його життєді-
яльності, покращення чи відновлення здоров’я, в ре-
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зультаті чого формується певна споживча вартість та 
досягається корисний ефект.

Медична послуга може бути як стандартизова-
ною, так і диференційованою. 

Відомі три напрями пропозиції медичних послуг: 
лікарські пропозиції медичних послуг із збереження 
життя, лікарські пропозиції медичних послуг з ме-
тою повернення здоров’я, відновлення і збереження 
певного рівня працездатності, медичні послуги, що 
зберігають і підтримують стан здорового організму 
людини.

Економічна ефективність медичних послуг – це 
співвідношення економічних вигод, які отримують при 
проведенні медичних заходів та витратами на них.

Досліджують три складові ефективності медич-
них послуг: медична (загальний рівень захворюва-
ності населення, об’єм наданих медичних послуг, 
задоволення населення отриманими медичними по-
слугами, ін.), соціальна (якість, тривалість життя, 
демографічні показники розвитку населення) та еко-
номічна складова. (витрати економіки від захворю-
ваності населення).

У статті 49 Конституції України зазначено, що гро-
мадяни мають право на охорону здоров’я, медичну 
допомогу та медичне страхування. В Україні широко 
розвинута система надання платних медичних послуг.

В країні відбувається поступове погіршення по-
казників захворюваності, зменшення кількості на-
селення, зокрема з 1990 до 2012 рр. чисельність 
населення скоротилась більше ніж на 5 млн. осіб., 
смертність зросла на 15% [4]. Проблемами галузі є 
недосконалість законодавства, низька заробітна пла-
та медиків, недостатнє фінансування закладів охоро-
ни здоров’я, скорочення лікарень, перевантаження 
лікарів, низька якість медичних послуг. Зокрема, 
кількість лікарняних закладів у країні зменшується, 
якщо у 1990 р. їх було 3900, то у 2012 р. їх нарахову-
валось 2400. Кількість відвідувань за зміну в амбула-
торно – поліклінічних закладах значно зросла, якщо 
у 1990 р. їх кількість була 895000, то у 2012 р. кіль-
кість відвідувань пацієнтами становила 1023000. У 
2012 р. кількість уперше зареєстрованих випадків 
захворювань в країні складала 31162000 осіб.

Попит на медичні послуги являє собою кількість 
медичних послуг, які бажають і можуть отримати 
пацієнти за певний проміжок часу за визначеною ці-
ною. Пропозиція на медичні послуги – це кількість 
медичних послуг, які лікарі можуть надати населен-
ню за певною ціною за певний проміжок часу.

Собівартість медичної допомоги – це виражені 
в грошовому еквіваленті поточні витрати лікуваль-
ного закладу на медичні послуги, зумовлені надан-
ням лікувальних, діагностичних, профілактичних, 
відновлювальних та інших видів медичних послуг 
населенню [1]. Собівартість медичної послуги скла-
дається з загальних витрат на послугу, прямих мате-
ріальних витрат на послугу, інших прямих витрат на 
послугу, адміністративних витрат на послугу, суми 
загальних виробничих витрат на послугу.

Основними категоріями собівартості в закладах 
охорони здоров’я є: собівартість медичної процеду-

ри, собівартість діагностики та лікування, собівар-
тість підрозділу, собівартість лікувального закладу.

До причин розрахунку собівартості відносять: 
планування введення в роботу нової медичної уста-
нови, введення нової послуги чи розширення видів 
діяльності медичної установи, розрахунок прибутко-
вості окремих медичних послуг, визначення еконо-
мічної ефективності лікувальних програм, управлін-
ня запасами медичних матеріалів та медикаментами, 
ціноутворення, система бухгалтерського та управ-
лінського обліку у медичному закладі.

У 2009 р. Міністерство охорони здоров’я України 
затвердило єдину методику розрахунку вартості ме-
дичних послуг, але її було скасовано. На даний час 
існують три незалежні методики розрахунку вартос-
ті медичної допомоги. Єдина методика розрахунку 
вартості медичних послуг поки розглядається МОЗ 
України.

Для розрахунку собівартості медичної послуги 
[3, с. 31-35] спочатку витрати, які створюють собі-
вартість медичної послуги групуються наступним 
чином: витрати на оплату праці медичного персо-
налу, відрахування на соціальні потреби, придбання 
медичних матеріалів, лікарських засобів, оренда, за-
гально організаційні витрати, знос обладнання. По-
тім визначається собівартість конкретної медичної 
послуги.

Наприклад, для бюджетних лікарняно-профілак-
тичних закладів згідно діючої системи бухгалтер-
ської звітності виділяють такі види витрат: оплата 
праці працівників бюджетних установ, нарахування 
на заробітну плату, матеріали, обладнання, продукти 
харчування, оплата послуг, видатки та відрядження, 
оплата теплопостачання, водопостачання, електро-
енергії, комунальних послуг, інші видатки.

Ціна медичної послуги є сумою грошей, за яку 
пацієнт може купити, а медичний працівник про-
дати медичну послугу. Структура ціни складається 
з собівартості (валових витрат медичного закладу) і 
прибутку.

В науковій літературі розглядаються наступні 
види цін на медичні послуги: бюджетні оцінки (фі-
нансування медичних закладів на основі прийнятих 
нормативних документів), державні ціни на плат-
ні медичні послуги, тарифи на медичні послуги за 
системою обов’язкового медичного страхування, до-
говірні ціни між медичним закладом і замовником, 
вільні ринкові ціни.

Встановлення ціни на медичну послугу залежить 
від мети діяльності медичного закладу: максимізація 
поточного прибутку, забезпечення стабільності ді-
яльності, завоювання лідерства на ринку за часткою 
ринка і якістю послуг, покриття витрат, використан-
ня інновацій, нових технологій, ін. Ціна може бути 
нижче собівартості або прибуток може закладатись в 
ціну медичної послуги. 

Витратний принцип при формуванні цін на рин-
ку медичних послуг найчастіше використовується 
медичними закладами країни. Витратний принцип 
характеризується тим, що ціна медичної послуги 
формується з врахуванням витрачених на неї ресур-
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сів (ліків, робочої сили, обладнання, матеріалів, ін.). 
Цей метод має недоліки, тому що не враховує витра-
ти на інноваційні методи лікування, які скорочують 
термін лікування, покращують якість.

Вартість медичної послуги визначається як сума 
витрат на розвиток медичного закладу та планової 
собівартості послуги, визначеної на підставі еконо-
мічно обґрунтованих планових витрат на одиницю 
калькулювання та витрат на розвиток закладу.

Висновки. Ефективність медичних послуг визна-
чається впливом на здоров’я населення, соціальною 
справедливістю, задоволенням населення медичним 
обслуговуванням. Ефективність діяльності медичних 
закладів доцільно покращувати відповідно з євро-
пейськими стандартами якості, впровадженням но-
вих медичних технологій, сучасних методів лікуван-
ня, соціальним та законодавчим захистом державою 
вразливих груп населення, які можуть отримувати 

необхідні медичні послуги, введенням контрактних 
відносин між покупцями медичних послуг та медич-
ними закладами, захистом державою конкуренції на 
ринку медичних послуг, забезпеченням фінансової 
стійкості медичних закладів, децентралізацією галу-
зі, вивченням кон’юнктури ринку медичних послуг, 
встановленням потреб пацієнтів у покращенні якості 
медичного обслуговування. Економічна служба ві-
тчизняного медичного закладу проводить розраху-
нок цін на медичні послуги переважно за витратним 
принципом. Ціноутворення є складним медичним 
та економічним питанням. Існування різноманітних 
медичних закладів вимагають використання різних 
методик ціноутворення. Витрати різноманітних лі-
кувальних закладів по-різному впливають на кінце-
ву вартість медичних послуг. Встановлення ціни на 
медичну послугу залежить від мети діяльності ме-
дичного закладу.
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Дана робота присвячена розгляду питань, пов'язаних з управлінням витратами на підприєм-
стві з метою поліпшення його фінансового стану, запропоновано шляхи зниження витрат на 
підприємстві. На основі даних підприємства «Таврія-В», було розглянуто дану проблему и 
розраховано показники, які можливо змінити. Визначено основні шляхи покращення даного 
нам підприємства й за допомогою цих пропозицій можливо змінити в позитивну сторону 
фінансову стійкість підприємства. 
Ключові слова: витрати, ефективність, прибуток, управління витратами, товарообіг.

В умовах дії ринкових відносин багато підприємств 
скороченням витрат забезпечують своє виживання.

Успішна діяльність підприємства багато в чому 
залежить від ефективності господарювання і, в пер-
шу чергу, від величини виробничих витрат. Важли-
вим є контроль за їх величиною. Грамотне управлін-
ня витратами призводить до збільшення прибутку 
підприємства і як наслідок до поліпшення його фі-
нансового стану. І навпаки, безконтрольне ставлення 
до виробничих витрат спричиняє скорочення при-
бутку, аж до появи збитків [1, с. 13].

Як це не банально, але будь-яке підприємство 
обов'язково повинно працювати з прибутком, з таких 
причин:

- Неможливо гарантувати беззбиткову діяльність 
на відчутному відрізку часу, тому що не завжди вда-
ється несподівані витрати відразу перекрити відпо-
відними доходами;

- Якщо підприємство забезпечує беззбитковість, 
насилу зводячи кінці з кінцями, а витрати мають тен-
денцію до перевищення доходів, то з часом це під-
приємство очікує неминуче банкрутство;

- Підприємство має неодмінно розвиватися, а для 
цього потрібні вільні кошти або джерела прибутку;

- Засновники і акціонери розраховують на отри-
мання у встановлені терміни дивідендів, які можуть 
виплачуватися тільки з чистого прибутку;

- Якщо рахунок прибутків і збитків не має пози-
тивного сальдо, важко розраховувати на результа-
тивне фінансову взаємодію з партнерами та контр-
агентами.

Збільшення прибутку можна домогтися збіль-
шенням ціни на продукцію (що не завжди є доціль-
ним, особливо враховуючи ціни конкурентів) або, 
нарощуючи обсяги продукції, що пов'язано з додат-
ковими вкладеннями. Тому найоптимальнішим шля-
хом збільшення прибутку підприємства є скорочен-
ня витрат. А розгляд організаційних основ зниження 

витрат і застосування їх на практиці є актуальним 
завданням [4, c. 18].

Актуальність теми пов'язана з тим, що фінан-
совий стан підприємства є найважливішою характе-
ристикою його ділової активності і надійності. Воно 
визначає конкурентоспроможність підприємства, 
його потенціал у діловому співробітництві, є гаран-
том ефективної діяльності, як самого підприємства, 
так і його партнерів.

Аналіз фінансового стану підприємств роз-
глядається в працях таких дослідників, як О.В. 
Ареф’єва, Д.М. Городинська, Л.А. Кириченко, та ін. 
Вчені аналізують вплив екзогенних та ендогенних 
факторів на фінансовий стан підприємства, визна-
чають причини кризового стану, однак проблемі по-
кращення фінансового стану підприємства та пошу-
ку шляхів виходу з кризи приділяється недостатньо 
уваги. 

Метою даної роботи став розгляд можливих 
шляхів поліпшення фінансового стану за рахунок 
зменшення витрат на прикладі компанії « Таврія- В».

Зниження витрат виробництва в даний час забез-
печується в основному під впливом внутрішньови-
робничих чинників.

Фактори, що зумовлюють фактичне зниження ви-
трат виробництва, можна представити у вигляді на-
ступного переліку:

1. Підвищення технічного рівня виробництва. 
Це впровадження нової, прогресивної технології, 
механізація і автоматизація виробничих процесів, 
поліпшення використання та застосування нових 
видів сировини і матеріалів. Зниження витрат може 
відбутися при створенні автоматизованих систем 
управління, використання комп'ютерної техніки 
і технології. Зменшуються витрати і в результаті 
комплексного використання сировини, застосування 
економічних замінників, повного використання від-
ходів у виробництві. 
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2. Удосконалення організації виробництва і праці. 
Зниження витрат може відбутися в результаті зміни в 
організації виробництва, формах і методах праці при 
розвитку спеціалізації виробництва, вдосконалення 
управління виробництвом і скорочення витрат на 
нього; поліпшення використання основних фондів; 
поліпшення матеріально-технічного постачання; 
скорочення транспортних витрат; інших факторів, 
що підвищують рівень організації виробництва.

3. Поліпшення використання природних ресур-
сів. Тут враховується: зміна складу і якості сировини, 
зміна продуктивності родовищ; обсягів підготовчих 
робіт при видобутку, способів видобутку природної 
сировини; зміна інших природних умов. Ці фактори 
відбивають вплив природних ( природних) умов на 
величину змінних витрат.

4. Галузеві та інші фактори. До них відносяться: 
введення і освоєння нових цехів, виробничих одиниць 
і виробництв, підготовка й освоєння виробництва в 
діючих об'єднаннях і на підприємствах; інші фактори.

Значні резерви закладені в зниженні витрат на 
підготовку і освоєння нових видів продукції і но-
вих технологічних процесів, в зменшенні витрат 
пускового періоду по знову вводиться в дію цехах 
і об'єктах. Отже, при виробництві якого товару не-
обхідно постійно шукати шляхи зниження витрат і 
обов'язкове їх планування [3, с. 528].

Витрати обігу в торгівлі неминуче виникають, 
поки товар пройде шлях від виробництва до покуп-
ця. Витрати на перевезення, зберігання товару, опла-
ту праці працівників торгівлі досить великі, але їх 
можна ефективно скоротити.

Для характеристики витрат обігу використовують 
два основні показники – абсолютний розмір витрат 
обігу та рівень їх у відсотках до товарообігу. Абсо-
лютний розмір показує всю суму витрат, пов'язаних з 
обігом товарі, а рівень витрат обігу показує відношен-
ня всієї суми витрат до обсягу товарообігу [2, с. 102].

На суму і рівень витрат обігу діє ряд факторів. 
Одні з них пов'язані з особливостями окремих видів 
витрат, інші впливають на багато статті витрат. До 
них відносяться: зміна обсягу і структури товароо-
бігу, зміна швидкості товарообігу, застосування про-
гресивних форм торгівлі.

Дуже сильний вплив на витрати обігу надає обсяг 
товарообігу. Зі збільшенням обсягу товарообігу абсо-
лютна величина витрат обігу збільшується, проте від-
носний їх рівень знижується. Це пов'язано з тим, що 
різні статті та елементи витрат залежать від обсягу то-
варообігу неоднаково. У зв'язку з цим їх умовно ділять 
на дві групи: змінні і постійні. До змінних відносяться 
витрати, що перебувають в прямій залежності від об-
сягу товарообігу: транспортні витрати; зарплата пра-
цівників, що виплачується залежно від обсягу товароо-
бігу; витрати по підробці, підсортування, пакування та 
зберігання товарів; природний спад товарів; витрати по 
тарі; відсотки за кредит і деякі ін. До постійних відно-
сяться витрати, не пов'язані або мало пов'язані з обся-
гом товарообігу: зарплата по твердим окладів; орендна 
плата і витрати з утримання приміщень; витрати на по-
точний ремонт і деякі інші [5, с.25].

Практичне застосування розглянута пробле-
ма знайшла у вивченні фінансового стану компанії 
«Таврія -В», м. Одеса.

Компанія «Таврія-В» широко відома в мире біз-
несу як потужном Організаційна структура. Клю-
чові бізнес – напрямки: роздрібна торгівля, оптова 
торгівля, підприємства громадського харчування, 
виробництво, будівництво та девелопмент, приват- 
лейбл.

Аналіз фінансового стану компанії «Таврія – В» 
показав, що підприємство залежить від зовнішніх 
джерел фінансування (таблиця 1).

Таблиця 1
Розрахунок типу фінансового стану 
підприємства

Показник 2011 2012 2013
Власні обігові кошти 
(ВОК) -78080 -45413 -33411

Довгострокові кредити 
та позик (Кд) 514150 520074 565230

Короткострокові креди-
ти та позики (Кк) 3305 57466 -

ВОК + Кд 436070 474661 531819
ВОК + Кд + Кк 439375 532127 531819
Вартість запасів (З) 5131 4827 9231

На підприємстві не вистачає власних обігових 
коштів (за всі періоди значення ВОК – від‘ємне). А 
показники рентабельності, розраховані за даними, 
наданими компанією «Таврія – В» (таблиця 2), зна-
ходяться на досить низькому рівні.

Таблиця 2
Показники рентабельності

Показники 2011 2012 2013
Рентабельність капіталу 
за чистим прибутком - 0,006 0,002

Рентабельність власного 
капіталу - 0,01 0,004

Рентабельність виробни-
чих фондів - 0,02 0,008

Рентабельність реалізо-
ваної продукції за
 прибутком від реалізації

-0,06 -0,02 -0,07

Рентабельність реалізо-
ваної продукції за при-
бутком від операційної 
діяльності

0,06 0,11 0,11

Рентабельність реалі-
зованої продукції за 
чистим прибутком

- 0,01 0,004

Проведений аналіз фінансового стану ТОВ 
«Таврія-В» показав, що дана організація потребує 
розробки заходів, що сприяють підвищенню показ-
ників рентабельності шляхом скорочення витрат, що 
в свою чергу призведе до покращення фінансового 
стану компанії.
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Основними шляхами зниження витрат обігу для 
торгового підприємства будуть:

- Вдосконалення комерційної роботи та приско-
рення товароборачіваемості;

- Вдосконалення організації торгівлі, і зростання 
товарообігу;

- Підвищення ефективності використання вироб-
ничих фондів.

До якісної характеристиці комерційної роботи 
підприємства слід також віднести роботу, пов'язану 
з визначенням оптимального розміру партії поста-
вок. Адже від того, наскільки точно розрахована ця 
величина залежить не тільки прискорення товароо-
борачиваемости, а й величина знижки підприємства 
виробника або оптового посередника (торговельної 
бази, оптового магазину). 

При точному проведенні розрахунків можна ви-
значити оптимальний розмір партії кожного з поста-
чальників.

Економія витрат обігу є одним з найбільш важ-
ливих резервів збільшення прибутку, створення най-
більш сприятливих умов для самофінансування під-
приємств.

Однак економія витрат обігу сама по собі не є са-
моціллю в умовах формування ринкової економіки. 
Вона повинна здійснюватися без шкоди якості торго-
вельного обслуговування. Тому, сукупність заходів, 
спрямованих на скорочення витрат обігу торгового 
підприємства, не повинні зачіпати ті статті витрат, 
які пов'язані з забезпеченням кінцевої статті торго-
во- технологічного процесу – обслуговування спо-
живача. А економію слід здійснювати за рахунок 
зниження транспортних витрат, оптимізації комер-
ційних витрат, зниження втрат товарно-матеріаль-
них цінностей, витрат на тару, підвищення еконо-
мії паливно-енергетичних ресурсів, вдосконалення 
форм і методів оплати праці торгово- виробничого 
персоналу ( зв'язок оплати праці з підсумками робо-
ти підприємства). В даний час на підприємстві спо-
стерігається висока плинність кадрів. Ця проблема 
безпосередньо пов'язана з тим, що джерелом змен-
шення витрат на даний момент, є фонд заробітної 
плати. На нашу мнение, підприємству необхідно 
провести заходи щодо зменшення плинності кадрів 
та підвищенні кваліфікації працівників. На початку 
можливі значні витрати, але з часом всі ці витрати 
окупляться шляхом збільшення продуктивності пра-
ці на підприємстві .

 Іншим не маловажним напрямком шляхи вдоско-
налення організації торгівлі є підвищення якості об-
слуговування населення, яке досягається за рахунок 
вдосконалення організації роботи торговельно-ви-
робничого персоналу.

Підвищення рівня матеріальної зацікавленості в 
сукупності з ростом якості системи організації тор-
гового місця сприяє як зростанню продуктивності, 
так і зниження рівня витрат обігу.

На сьогоднішній день підприємство розробляє 
нову програму лояльності для своїх покупців. Ця 
програма являє собою використання нової картки, 
яка є накопичувальною і в ній є безліч привабли-

вих для споживача можливостей. На даний момент 
у торговельних підприємств існує подібна накопи-
чувальна програма, але перевагою «Таврії-В» перед 
конкурентами є те, що підприємство не скасовує і 
стару програму знижок, т.е пропонує покупцеві пра-
во вибору, що в свою чергу приваблює споживача і 
збільшує обсяг продажів при цьому не збільшуючи 
витрати.

Одним з істотних факторів, що впливають на ско-
рочення витрат обігу, є підвищення використання 
виробничих фондів. Для вивчення впливу цього фак-
тора на скорочення витрат торгового підприємства 
слід на початку проаналізувати ефективність вико-
ристання основних фондів.

Можливим напрямом економії витрат обігу для 
розглянутої компанії може бути підвищення впли-
ву техніко-економічних факторів. Тому доцільним 
вважаємо необхідність особливої уваги до наступної 
групи факторів:

- Підвищення технічного рівня торгово-техноло-
гічного процесу;

- Удосконалення організації праці;
- Зменшення розміру амортизаційних відраху-

вань, що припадають на 1 грн товарообігу – скоро-
чення адміністративно-управлінських витрат;

- Ліквідація невиробничих витрат і втрат;
- Зниження енергоємності торгово-технологіч-

ного процесу з метою зниження величини витрат по 
електроенергії.

Впровадження запропонованих заходів здатне 
поліпшити його фінансовий стан. Це підтверджують 
отримані результати (таблиця 3) .

Таблиця 3
Прогнозні значення показників фінансової 
стійкості підприємства

Показники кінець 2013 Наступний 
період

1. Маневреність робочо-
го капіталу 2,13 2,03

2. Коефіцієнт фінансової 
незалежності 0,5 1,4

3. Коефіцієнт концентра-
ції позикового капіталу 0,5 0,48

4. Коефіцієнт фінансової 
стабільності 0,998 0,998

5. Показник фінансового 
левериджу 0,76 0,27

6. Коефіцієнт фінансової 
стійкості 0,888 1,03

Хоча й і не всі показники фінансового стану 
мають значення, а які б дозволили вести мову про 
стійкій фінансовий стан підприємства, але в ціло-
му можна зробити висновок про доцільність реа-
лізації запропонованих заходів Щодо покращення 
фінансового стану підприємства. Запропоновані 
заходь по поліпшенню фінансового стану розро-
блювана, враховуючи реальність їх здійснення та 
впровадження .
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Висновки. Досягнення високих результатів ді-
яльності підприємства неможливо без ефективного 
управління витратами на виробництво і реалізацію 
продукції. Основне джерело грошових накопичень – 
виручка від реалізації продукції, а саме та її частина, 
яка залишається за вирахуванням матеріальних, тру-
дових і грошових витрат на виробництво і реаліза-
цію цієї продукції. Тому важливе завдання кожного 

господарюючого суб'єкта – одержати більше при-
бутку при найменших витратах шляхом дотримання 
суворого режиму економії у витрачанні коштів і най-
більш ефективного їх використання.

Успішна реалізація програми скорочення ви-
трат здатна поліпшити фінансовий стан підприєм-
ства і як наслідок, підвищити ефективність його 
діяльності.
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Данная работа посвящена рассмотрению вопросов, связанных с управлением затратами на предпри-
ятии с целью улучшения его финансового состояния, предложены пути снижения затрат на пред-
приятии. На основе данных предприятия «Таврия-В», рассмотрено данную проблему и рассчитаны 
показатели, которые возможно изменить. Определены основные пути улучшения данного нам пред-
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У статті проведено аналіз організації діяльності банків з іноземним капіталом в Україні, 
його вплив на національну банківську систему в сучасних умовах. На прикладі «Райффай-
зен Банк Аваль» розглянуто розвиток банку з іноземним капіталом на території України та 
досліджено розподіл банківських активів, які контролюють іноземні інвестори.
Ключові слова: банківська система, іноземний капітал, інвестори, материнський банк, фі-
нансова стійкість, капіталізація, економічний розвиток.

Постановка проблеми. В сучасних умовах еко-
номічний розвиток характеризується значними спа-
дами та недостатнім рівнем розвитку навіть най-
стійкіших економік світу. Як свідчить зарубіжний 
досвід, країнам важко стрімко розвиватися, не маю-
чи доступу до сучасних технологій, кваліфікованої 
робочої сили та без залучення значних іноземних 
капіталовкладень. Саме іноземні інвестиції є однією 
з головних форм зовнішньоекономічної діяльності, 
що сприяє стабілізації економічних процесів.

Однією з характерних ознак прояву міжнародної 
інтеграції у сфері фінансових відносин є залучення 
національними фінансовими ринками іноземного ка-
піталу та посилення його впливу на їх розвиток. Але 
склалась така ситуація, що потенційних іноземних 
інвесторів, у першу чергу, лякають місцеві суди, ко-
рупція, нестабільність законодавства, бідність насе-
лення. Проте наявність банків з іноземним капіталом 
у банківській системі України сприяє інтересам соці-
ально-економічного розвитку, зокрема національної 
фінансової системи за рахунок залучення іноземних 
інвестицій. Тому досить актуальним питанням є ви-
вчення руху іноземного капіталу у банківській сфері, 
його вплив на роботу вітчизняної системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання впливу іноземного капіталу на банківську сис-
тему в Україні досліджували такі вітчизняні фахівці 
як В. Кабанов, В. Гриньова, О. Бутенко, В. Міщенко, 
О. Рогач, О. Колодізєва, С. Адаменко, О. Гаврилюк, 
О. Барановський, В. Геєць та інші. Також значний 
внесок зробили такі зарубіжні вчені: К. Мере, В. 
Агабалян, А. Тачі, Дж. Бонін, С. Фріс, П. Маршалек, 
М. Керен, Г. Офер, та ін.

Метою дослідження є вивчення питання руху іно-
земного капіталу в банківській системі України, роз-
гляд розвитку банку з іноземним капіталом на території 
нашої країни на прикладі «Райффайзен Банк Аваль».

Виклад основного матеріалу. Процеси опану-
вання національних фінансових ринків іноземни-

ми банками є притаманними для різних країн світу. 
Однак найбільш інтенсивно спостерігається одно-
сторонній рух капіталів: від розвинених держав до 
менш розвинених. Опанування іноземними банками 
національних фінансових ринків призводить, як пра-
вило, до зростання конкурентної боротьби між бан-
ками за сфери впливу та клієнтів. 

В загостренні конкуренції є певний ризик для 
місцевих банків. Зниження дохідності по операціях 
ускладнює розширення їх капітальної бази, яка, у 
порівнянні із іноземними банками, може бути значно 
слабшою [8, с. 259].

Наприкінці ХХ століття, в період становлення 
незалежності, почали з’являтись перші представни-
цтва іноземних банків на території України. Інтен-
сивний розвиток припадає на 1994-1995 роки, коли 
було відкрито близько 12 банків [4, с. 39-40]. В той 
час Україна почала розвиватись на міжнародній аре-
ні, а для іноземних інвесторів це був шанс розши-
рити свої ринки.  На сьогоднішній день частка іно-
земного капіталу в Україні поступово зростає, все 
більше інститутів стають об’єктами угод купівлі з 
боку іноземних фінансових установ та переходять 
під контроль іноземних інвесторів.

Ці інвестори впливають на розвиток банківської 
системи України шляхом:

- пайової участі в управлінні банками-резидентами;
- створення банків-нерезидентів;
- придбання діючих фінансово-кредитних установ.
Питома вага іноземного капіталу на вітчизняно-

му банківському ринку вимірюється часткою банків 
з іноземним капіталом у загальній кількості банків 
в Україні. Загальна кількість банків, що мають лі-
ценцію НБУ на здійснення банківських операцій на 
початок 2013 року становила 176 (табл.1). Протягом 
2011-2012р.р. кількісні показники не змінювались, 
як в розрізі загальної кількості банків, так і банків 
з частковим або 100% іноземним капіталом. В 2013 
році, в порівнянні з 2008 роком, кількість банків 
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зросла на 6 одиниць, або на 3,4%, з них з іноземним 
капіталом – на 3 (6,4%), з 100% іноземним капіта-
лом – на 4 (23,5%). На початок 2008 року в загаль-
ній кількості банків з іноземним капіталом, 36,2%  - 
банки що повністю належать іноземним інвесторам, 
на 01.11.2013 року цей показник становить 42%. 
Отже відбувається зростання банківських установ зі 
100-відсотковим іноземним капіталом. 

Банківську систему України не оминають проце-
си фінансової глобалізації, держава бере в ній актив-
ну участь, про що свідчить загальне зростання част-
ки іноземного капіталу у статутному капіталі банків 
протягом 2010-2011 р.р.. 

Станом на 1 листопада 2013 року в Україні діяло 
50 банків з іноземним капіталом. У повній власнос-
ті (100% статутного капіталу) іноземних інвесторів 
перебувало 11,6% (21 банк) від загальної кількості 
банків, які мають ліцензію НБУ на здійснення бан-
ківських операцій. В цілому протягом 2013 року 
частка іноземного капіталу у статутному капіталі 
банків зменшилась з 39,5% до 33,7%. Це відбулось за 
рахунок збільшення протягом 10 місяців 2013 року 
загальної кількості банків на 5 одиниць, при змен-
шенні кількості банків з іноземним капіталом на 3 
одиниці, у тому числі банків, що повністю належать 
іноземним інвесторам – на 1.

Тенденція змін у банківській сфері, у тому числі 
враховуючи іноземний капітал, наочно представлена 
на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка показників банківської системи 
України за 2008–2013 рр.

Частка іноземного капіталу у банківській систе-
мі України протягом 2008-2012 р.р. мала тенденцію 
до зростання.  Привабливість банківського сектору 
економіки України протягом 2008-2012р.р. для євро-
пейських інвесторів здебільшого пояснюється висо-

кими, порівняно з країнами Європи, процентними 
ставками і високими темпами зростання активних 
операцій, про що свідчить збільшення кредитно-ін-
вестиційного портфеля.

На початку 2013-го року Національний банк 
України повідомляв, що основна маса банків буде 
працювати з прибутком, що є показником стабіліза-
ції фінансової системи, а також підвищує рівень її 
надійності [1]. Як наслідок збільшилась кількості 
банків, які мають банківську ліцензію та зменши-
лась кількість установ з іноземний капіталом протя-
гом 2013 року.

Кількість банків та частка активів, яку має іно-
земний інвестор в цих банках не залежить один від 
одного. Згідно даних рис. 2, найбільшу питому вагу 
серед країн-інвесторів у банківській системі України 
займають активи російських банків, яких за кількіс-
тю менше, ніж банків Кіпру. На другому місці – ав-
стрійські банки, питома вага активів яких також є 
більшою ніж у Кіпра і становить 21,4%, хоча кіль-
кість банків Австрії є вдвічі меншою [5, с. 88]. Це 
пов’язано з тим, що Австрія володіє більше ніж 90% 
акціями в декількох потужних банках. 
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Рис. 2. Розподіл банківських активів України, 
що контролюються нерезидентами станом на 
01.01.2013 р., %

Одним з таких банків є ПАТ «Райффайзен Банк 
Аваль». Загальна частка іноземного капіталу в статут-
ному капіталі банку станом на 1 січня 2013 року ста-
новить 98,90%. Материнський банк і власник істотної 
частки в банку, Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ є 
провідною австрійською фінансовою установою, яка 
станом на 1 січня 2013 року володіє 96,41% статут-
ного капіталу банку. Також в акції Райффайзен Банку 

Таблиця 1
Поширення іноземного капіталу в Україні в 2008-2013 роках [6]

Показник 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.11.13
Кількість банків, які мають банків-
ську ліцензію 175 184 182 176 176 176 181

Кількість банків з іноземним ка-
піталом 47 53 51 55 53 53 50

у т.ч. зі 100% іноземним капіталом 17 17 18 20 22 22 21
Частка іноземного капіталу у ста-
тутному капіталі банків, % 35,0 36,7 35,8 40,6 41,9 39,5 33,7
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Аваль інвестували власні кошти й інші потужні іно-
земні фінансові установи такі як: Іст Кепітал Ессет 
Менеджмент Акціеболаг (0,41% статутного капіталу) 
– Швеція; Стейт Стріт Банк енд Траст Компані (0,16% 
СК) – Сполучені Штати Америки; УБС АГ (UBS AG) 
(0,09% СК) – Швейцарія [8].

За даними Міністерства фінансів, «Райффайзен 
Банк Аваль» є найстійкішим банком в Україні [9]. Це 
пояснюється зростанням власного капіталу, наро-
щенням депозитного та кредитного портфелів про-
тягом 2013 року. Він активно та стабільно працює в 
усіх сферах банківської діяльності. Стійкість банку 
також підкріплена високим рівнем підтримки мате-
ринської групи і високими оцінками експертів. Цей 
банк з майже 100% іноземним капіталом стабільно 
розвивається та входить у групу найбільших, і на 
нього припадає значна питома вага активів всієї бан-
ківської системи України. 

Таким чином, наявність в Україні іноземних фі-
лій, діяльність яких регулюється розміром капіталу 
материнського банку, ставить іноземні банківські 
установи в більш вигідне становище. У цьому ви-
падку вітчизняні банки не можуть скласти їм відпо-
відну конкуренцію.

Банківська система України, порівняно з банків-
ськими системами європейських країн, має низький 
рівень капіталізації, що призводить до витіснення 
національних банків іноземними. Власний капітал 
українських банків складає 13 млрд. євро. Для по-
рівняння капіталізація банків Франції складає 390 
млрд. євро, Німеччини – 354 млрд. євро, Великої 
Британії – 350 млрд. євро, Іспанії – 210 млрд. євро, 
Нідерландів – 112 млрд. євро, Швейцарії – 100 млрд. 

євро [2, с. 32].
З огляду на таку ситуацію діяльність іноземного 

капіталу у банківській системі України призводить 
до: поступового витіснення з окремих сегментів 
ринку банківських послуг банків з вітчизняним ка-
піталом; низької адаптованості чинної законодавчої 
бази до міжнародних стандартів регулювання бан-
ківського капіталу; ризику обмеження суверенітету 
в грошово-кредитній політиці і перспектив реалі-
зації національних економічних пріоритетів [3, с. 
22]. Це може призвести до призупинення розвитку 
національного виробництва, зокрема малого та се-
реднього бізнесу. Як наслідок – зростання соціаль-
них проблем (безробіття, не дотримання соціальних 
стандартів). 

Висновки. Невід’ємним елементом розвитку ві-
тчизняної банківської системи є наявність іноземно-
го банківського капіталу, так як іноземні інвестори 
вкладають у вітчизняну економіку не лише власні 
капітали, але й сприяють запозиченню зарубіжного 
досвіду ведення банківського бізнесу, налагодженню 
відносин з зарубіжними країнами, інтеграції банків-
ської системи у світовий фінансовий простір. Але 
слід враховувати також той фактор, що власники іно-
земного капіталу, розпоряджаючись ним, передусім 
керуються власними бажаннями та вигодами, а не 
пріоритетами розвитку банківської системи та еко-
номіки України. 

Тому на сьогодні одним із найважливіших завдань 
для України є досягнення найбільш раціонального 
співвідношення між іноземним та вітчизняним капі-
талом, адже від потужності банківської системи зна-
чною мірою залежить стабільність всієї економіки.
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У статті розглянуто основні проблеми бюджетного дефіциту. На прикладі міжнародного до-
свіду проаналізовано боротьбу з бюджетним дефіцитом та досліджено державну антикоруп-
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Постановка проблеми. Одним із результатів дер-
жавної фінансової політики є бюджетний дефіцит, 
який впливає на соціально економічні процеси в сус-
пільстві. Бюджетний дефіцит впливає на розвиток 

економіки, соціальної сфери та на рівень соціально-
го захисту населення. Ця тема остається актуальною 
проблемою для України, тому що в майбутньому 
його наявність призводить до скорочення державних 
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програм та негативних наслідків в економіці країни. 
У зв’язку з цим дослідження цієї проблеми та шляхів 
до її подолання вважається актуальною на сучасно-
му етапі.

Метою дослідження даної статі є подолання бю-
джетного дефіциту в Україні. Також на міжнарод-
ному досвіді проаналізувати боротьбу з бюджетним 
дефіцитом та дослідити антикорупційну стратегію 
на 2011 – 2015 рр. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До-
слідженням бюджетного дефіциту займаються бага-
то відомих вітчизняних та російських економістів, 
серед яких: Л. В. Могилко [1], В. Федосов, Л. Глад-
ченко [2], В. Лещук [4]. Однак, для українського бю-
джету проблема дефіциту й досі залишаться невирі-
шеною.

Держава у своїй діяльності прагне до збалансова-
ного розподілу видатків і доходів. Для того, щоб до-
сягти цього необхідно мати чітко налагоджену систе-
му управління бюджетом, яка змогла б забезпечити 
ефективне використання коштів бюджету. 

Бюджетний дефіцит - це фінансове явище, що 
необов'язково відноситься до розряду надзвичайних 
подій. В сучасному світі немає держави, яка в ті чи 
інші періоди своєї історії не зіткнулася б з бюджет-
ним дефіцитом.

Наявність бюджетного дефіциту пояснюється ба-
гатьма причинами. Експерти серед головних причин 
виділяють низьку ефективність економіки і зовніш-
ньо – економічних зв’язків, національну структуру 
видатків, високу питому вагу держави в секторі еко-
номіки. В Україні частка держави в структурі ВВП 
оцінюється в 35% [7, с. 33]. 

Існують глибинні, можна сказати, загальні про-
блеми бюджетного дефіциту, що властиві будь-якій 
державі, в якій видатки бюджету перевищують до-
ходи, і конкретні, особливі причини, що мають місце 
в окремій країні. Головними причинами бюджетного 
дефіциту в Україні виступають спад виробництва, 
зниження ефективності функціонування галузей 
економіки і підприємств, невиражена соціально-еко-
номічна політика в державі. 

Науковцями В. Федосовим та Л. Гладченко роз-
глянуті основні проблеми дефіциту бюджету, серед 
яких є такі: 

- неефективний механізм оподаткування суб'єктів 
господарювання; 

- збереження значної кількості нерентабельних 
державних підприємств, що одержують дотації з бю-
джету; 

- невідповідна наявним фінансовим можливос-
тям держави структура бюджетних витрат; 

- значний обсяг тіньової економічної діяльності; 
- нецільове і неефективне використання бюджет-

них коштів; 
- втрати, розбазарювання виробленої продукції, 

крадіжки, приписки і т. ін., що не стало об'єктом 
ефективного державного фінансового контролю; 

- неефективність фінансово - кредитних відносин 
та багато інших [2, с. 19-32]. 

Наявність бюджетного дефіциту сприяє до пошу-

ку шляхів державних заходів щодо його скорочення, 
наприклад “збалансування доходів і витрат бюдже-
ту» [2, с. 19-32]. 

Фахівцями пропонуються такі заходи, які за їх 
думкою в змозі знизити бюджетний дефіцит, серед 
них такі:

- вдосконалити податкову систему, забезпечити 
оптимальний рівень податкових вилучень для фор-
мування бюджетів усіх рівнів і створення сприятли-
вих умов для підприємницької діяльності; 

- залучити до інвестиційної сфери особисті за-
ощадження населення; 

- забезпечити фінансову підтримку малого та 
середнього бізнесу шляхом розробки і виконання 
цільових програм розвитку малого і середнього під-
приємництва; 

- посилити відповідальність суб’єктів господа-
рювання та їх керівників, зокрема особисту майно-
ву і кримінальну відповідальність, за дотриманням 
вимог законодавства, своєчасність і повноту розра-
хунків з бюджетом та державними позабюджетними 
фондами; 

- скоротити видаткову частини бюджету: зменши-
ти витрати на фінансування управлінських структур, 
створити жорсткий контроль за виплатою держав-
них коштів; 

- перейти від бюджетного фінансування до систе-
ми надання субсидій, субвенцій, інвестиційних по-
зик суб’єктам господарювання та багато інших [4].

Щорічне звітування Рахункової палати України 
свідчить про українські національні проблемні фак-
тори, які сприяють дефіциту бюджету. У більшості 
країн світу, у тому числі в Україні, бюджетний дефі-
цит набув хронічного характеру, що сприяло погли-
бленню фінансової нестабільності.

В результаті бюджетний дефіцит виступає як по-
штовх інфляційним процесам та відволікає значні 
обсяги фінансових ресурсів з приватного сектору. 
Невирішеність питань про бюджетне обмеження де-
фіциту та відсутність контролю є причиною погір-
шення фінансової дисципліни у країні та поглиблен-
ня фінансової безвідповідальності урядів. Наявність 
хронічних бюджетних дефіцитів у світовій практиці 
свідчить про існування певного причинно-наслідко-
вого механізму. 

Досліджено, що у світовій практиці одним із най-
важливіших методів боротьби з хронічними дефіци-
тами, спрямованих на зниження обсягів державного 
боргу, інфляції і досягнення сталого розвитку, засто-
совуються спеціальні фіскальні правила. За допо-
могою правил і процедур, фахівці можуть приймати 
рішення у сфері фіскальної політики стосовно вели-
чини і розподілу державних видатків і джерел їхньо-
го фінансування (податкового чи боргового). З цього 
приводу набувають необхідності удосконалення за-
конодавчих норм та процедур бюджетного процесу.

Можна констатувати, що у сфері фіскальних 
правил відсутні уніфіковані вимоги. При цьому, як 
стверджує Л. Лещук: “Кожна країна сама встанов-
лює свої фінансові обмеження, враховує власні по-
треби й враховує особливості свого бюджетного 
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процесу. У країнах ЄС, до якого прагне вступити 
Україна, правове регламентування бюджетного дефі-
циту включає: 

– фінансово-економічні показники країни, необ-
хідні для вступу в Єврозону; 

– фінансові санкції за їх порушення; 
– моніторинг з боку Єврокомісії (із застосуван-

ням скоригованого дефіциту для своєчасного вияв-
лення негативних тенденцій, а також для вжиття за-
побіжних заходів);

– процедуру надмірного дефіциту, за результатом 
якої можуть вживатися фінансові санкції до країн 
порушниць маастрихтських критеріїв. 

Щодо України, то нажаль, у вітчизняній еконо-
мічній науці донедавна переважає від'ємний погляд 
на бюджетний дефіцит. Він розглядався як від'ємна 
властивість, що характерна лише бюджетам роз-
винутих держав. В літературі стверджувалося, що 
в нашій економіці з її планомірним розвитком бю-
джетний дефіцит не є характерним. Вкрай негативні 
наслідки (фінансові, економічні, соціальні) величез-
ного бюджетного дефіциту потребують здійснення 
системи заходів для його подолання, проведення 
активної фінансової політики, використання узви-
чаєних у світовій практиці методів боротьби з дефі-
цитом. Прагнення до рівноваги бюджетних доходів і 
витрат шляхом збалансованості державного бюдже-
ту - це сьогодні одна з головних задач” [4].

Державна фінансова інспекція України в особі 
його голови П. Андрєєва визначила, що “становлен-
ня України як незалежної, демократичної держави 
вимагає жорсткої протидії явищам, які негативно по-
значаються на розвиткові суспільства та загрожують 
принципам правової держави. Корупція саме і є од-
ним із таких небезпечних явищ, що стоять на заваді 
розвиткові будь-якої держави. Проблема корупції, 
безумовно, не є лише українською. Явище це має 
й історичне походження, і географічне поширення. 
Тому лише ефективні правові та організаційні запо-
біжні заходи здатні стримувати її розвиток та поши-
рення. Головний напрям діяльності Державної фі-
нансової інспекції України (далі ДФІ) понад 20 років 
спрямований на звільнення нашого суспільства від 
корупції, виховання громади в дусі всебічного не-
сприйняття її виявів“[5].

За бюджетними коштами і ресурсами потрібен 
жорстокий контроль з боку держави. ДФІ відвела 
особливу роль у цьому процесі. Пріоритетним за-
вданням було недопущення фактів перешкоджання 
органам державного фінансового контролю під час 
проведення контрольних заходів та усунення пере-
думов, що цьому сприяють. Забезпечення абсолют-
ної незалежності органів державного фінансового 
контролю, повного виконання законних вимог і за-
безпечення звільнення із займаних посад керівників, 
які допустили порушення фінансового та бюджетно-
го законодавства.

Дослідивши попередні показники роботи ДФІ за 
2013 рік та результати попередніх років, можна ска-
зати, що вдалося зробити чимало. Після проведених 
ревізійно-аналітичних заходів ДФІ значно зменши-

лось кількість підприємств, установ і організацій, 
які охоплені ревізіями, перевірками державних заку-
півель та комісійними перевірками, але збільшились 
обсяги виявлених порушень, що призвели до втрат 
(рис.1 та 2).
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Рис. 1. Кількість підприємств, установ  
і організацій, охоплених ревізіями, перевірками 
державних закупівель та комісійними 
перевірками за 1997-2013 рр.
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Сума виявлених порушень, що призвели до втрат в розрахунку на перевірений 
об’єкт, за 2011-2012 роки та за січень – листопад 2013 року.

Рис. 2. Обсяги виявлених порушень,  
що призвели до втрат за 2011-2013 рр., тис. грн.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2011 рік 2012 рік січень-листопад 2013 
року 

5446 

2659 2434 
1743 

1332 

2482 

104 181 186 29 187 251 

Передано ревізійних матеріалів 

Розпочато досудових розслідувань за матеріалами контрольних заходів (порушено кримінальних справ) 

Складано протоколи про корупцію за матеріалами контрольних заходів 

Складано протоколи про корупцію за результатами участі у перевірках правоохоронних органів 

Рис. 3. Інформація про взаємодію  
з правоохоронними органами 

Відмовившись від надмірної кількості перевірок, 
ДФІ поліпшила їхню якість, запровадивши підхід до 
планування контрольно-ревізійної роботи та відбору 
об’єктів контролю на підставі оцінки ризиків допущен-
ня фінансових порушень, моніторингу ризикових опе-
рацій, звернень громадян. За матеріалами контрольних 
заходів застосовуються фінансові санкції до порушни-
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ків фінансово-бюджетної дисципліни, розпочато досу-
дові розслідування, порушуються кримінальні справи, 
складаються протоколи про корупцію (рис. 3).

Розвиток державного фінансового контролю пови-
нен бути спрямований спрямовано на стратегію вияв-
лення і на попередження та зменшення порушень, що 
призводять до бюджетного дефіциту та падіння ефек-
тивності системи державного управління бюджетом на 
всіх рівнях. Отже, можна сказати, що між наявністю 
бюджетного дефіциту та результативністю державного 
фінансового контролю є прямий зв'язок. Як очікуваний 
результат такого зв’язку – це подолання корупційних 
схем з виведенням з офшорних країн коштів державі, 
наповнення бюджету та зменшення його дефіциту і, 
безумовно, покращення життя суспільства.

Висновки. Досліджено, що бюджетний дефіцит 
є важливим інструментом державної фінансово полі-

тики, засобом впливу на економічне становище в ці-
лому в країні. Важливим аспектом є постійна контр-
ольованість його розміру з метою розробки протидій 
дестабілізуючого впливу на соціально-економічний 
розвиток країни. Для максимального ефективного 
управління бюджетним дефіцитом держави необхід-
но спрямувати державні заходи не на скорочення, а 
на переорієнтування вирішення основної проблеми 
нашої економіки – пожвавлення інвестиційної діяль-
ності та розвиток державного фінансового контролю. 

Також досліджено взаємозв’язок між впрова-
дженням національної антикорупційної стратегії 
в бюджетній сфері на всіх рівнях на засадах участі 
міжнародних фахівців, громадськості та розвитком 
державного фінансового контролю, але він поки ще 
нездатний протидіяти наявному фінансовому стано-
вищу «країна-банкрот».
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У статті розглянуто питання проведення ревізії при використанні комп’ютерних систем бух-
галтерського обліку. Приділено особливу увагу труднощам з якими стикається ревізор під 
час перевірок на підприємствах з автоматизацією бухгалтерського обліку.
Ключові слова: ревізія, комп’ютерні системи, автоматизація, ефективний контроль.

Постановка проблеми. На сьогоднішній момент 
для здійснення швидкого та ефективного контролю 
діяльності підприємств і організацій, треба вико-
ристовувати новітні комп’ютерні системи бухгал-
терського обліку. Тому органи державної фінансової 
інспекції змінюють і удосконалюють систему прове-
дення ревізій на таких підприємствах і організаціях. 
Одним із інструментів ефективного контролю явля-
ються новітні засоби, тобто комп’ютерні технології, 
завдяки яким, ревізор може більш детально вивчи-
ти об’єкти ревізії, за відносно не великий проміжок 
часу, а також здійснювати ефективне управління ді-
яльністю суб’єкта контролю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При 
написання даної роботи були розглянуті праці су-
часних авторів, таких, Яковлєв Ю.П.[1], Шквір В.Д., 
Загородній А.Г., Височан О.С. [2]. Також великим 
вкладом в дослідженні є роботи авторів: Живко 
М.О., Ревак І. О., [3], Крисюк В.І.,Шпильовий В.А. 
[4] та інші. Проаналізувавши ці джерела інформації, 
можна зрозуміти, що ручна робота ревізора при здій-
сненні багатьох контрольних операцій витіснилася 
комп’ютерною технікою. Комп’ютер – це інструмент 
ревізії, що спричинив появу ревізора нового типу, 
який має проводити електронну обробку даних. 

Метою даної статті є виявлення значення 
комп’ютерних систем та шляхів удосконалення реві-
зії на підприємствах і організаціях.

Виклад основного матеріалу. Автоматизація 
бухгалтерської служби (далі – АБС) може для реві-
зора бути, як додатковими перевагами, так і додатко-
вими перешкодами.

Перешкодами може стати те, що ревізор, не може 
об’єктивно оцінити технічний стан апаратної та 
програмної платформ АБС, не будучи експертом з 
комп’ютерних систем. Також під час перевірки або 
безпосередньо перед нею, стає можливим факт при-
хованої зміни чи знищення електронної документа-
ції. Тому, щоб уникнути цього рекомендується: ви-
явити, яка саме техніка перебуває в розпорядженні 
бухгалтерії; бажано проводити раптову перевірку; 

заздалегідь домовитися про спільну роботу з фахів-
цем ЕОМ; підготувати власну обчислювальну техні-
ку, диски, кабелі для перенесення інформації; вима-
гати протягом процесу перевірки видачі роздруківок, 
завірених підписами відповідальних осіб та інше.

Встановлено, що на початку ревізії треба пере-
віряти основні засоби, а саме – апаратну базу АБС, 
тобто комп’ютери бухгалтерії й додаткові компо-
ненти АБС. Тому завданнями ревізора є виявити ле-
гальність копій бухгалтерських та інших програм. 
Тобто, він повинен упевнитися, чи немає випадків 
необґрунтованого віднесення на витрати придбання 
програмного забезпечення. Всі підприємства і орга-
нізації, які використовують програмне забезпечення, 
повинні в обов’язковому порядку мати свідоцтва й 
реєстраційні номери легальних користувачів. При 
виявленні цих питань ревізор може користуватися 
даними ревізії основних засобів і нематеріальних 
активів. Має бути оформлена реєстрація авторських 
прав на автоматизовану систему, відрегульовані від-
носини між співавторами, повинна бути в наявності 
ліцензійна угода при передачі програмного продук-
ту, при купівлі програмного забезпечення підприєм-
ством та замовлення його розробку.

Ревізор повинен провіряти повноту і правиль-
ність введення даних в АБС, шляхом звіряння ви-
біркових первинних документів і відповідних ним 
електронних документів. Навіть, якщо в АБС не ор-
ганізоване зберігання електронних копій первинної 
документації, то повинні бути тематичні журнали 
обліку операцій, де обов’язково первинні дані зна-
ходять своє відбиття.

Облікових об’єктів може бути велика кількість, 
що ускладнює процес ревізії, але це можна виріши-
ти присвоєнням ідентифікатора кожному обліковому 
об’єкту, кожній операції й іншої інформації в АБС. 
І тому можна у будь-який час одержати необхідний 
список даних, задавши критерій пошуку документа 
або операції. Що безумовно відображає позитивне 
значення комп’ютерних технологій для ревізора [5, 
с. 147-149].
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Щоб ефективно використовувати дані АБС, реві-
зору необхідно чітко уявляти реквізити первинних 
документів для правильного й чіткого формулюван-
ня вимог до бухгалтера.

Останнім етапом роботи ревізора є перевірка 
звітних даних із даними, які відображені у звітних 
документах, щоб співставити показники форм фі-
нансової, податкової і статистичної звітності та про-
вести аналіз фінансово-господарської діяльності. 
Якщо знайдено відхилення даних або порушення, то 
обов’язково вказуються їх причини та відповідальні 
особи. Також робиться фінансовий аналіз із майбут-
ньої діяльності підприємства, що дуже важливо для 
фінансового обліку, тому що ця інформація викорис-
товується насамперед зовнішніми споживачами.

С.В. Івахненков. Вважає, що «обробка даних за 
допомогою автоматизованих систем займає цен-
тральне місце в процесі перетворення і передачі ін-
формації, а також має безпосередній зв'язок з ревізо-
ром» [6, c. 22], виходячи з цього логічно представити 
взаємозв’язок автоматизованої системи бухгалтер-
ського системи і аудиту з ревізором (рис. 1).

Тобто, бухгалтерська система є особливою, тому що 
складається з трьох підсистем: фінансового, управлін-
ського та податкового обліку. Фінансовий облік надає 
керівництву, власникам, інвесторам, державі та іншим 
зацікавленим користувачам суттєву інформацію про 
фінансовий стан підприємства. Управлінський облік 
надає власникам підприємства правдиву інформацію 
про виробничий процес з метою контролю собівар-
тості продукції. Податковий облік надає інформацію 
державним податковим органам та керівництву під-
приємства про нарахування та сплату податків. А реві-
зор здійснювати перевірку документації на всіх етапах 
виробництва і в усіх підсистемах підприємства і орга-
нізацій. Але в реальних умовах сучасні підприємства 
мають єдиний підрозділ – бухгалтерію, яка функціонує 
всі завдання стосовно обробки і надання інформації. 
Тому можна розглядати бухгалтерський облік як єдину 
інформаційну систему, яку ревізор перевіряє.

Цілі і завдання організації системи 
бухгалтерського обліку і аудиту

Обробка даних
автоматизованої системи 

бухгалтерського обліку і аудиту

Вхід в 
систему

Вихід із 
системи

Зовнішні інформаційні 
потоки

Внутрішня та зовнішня 
інформація ревізора

Комп’ютерні технології обліку і аудиту

Рис. 1. Взаємозв’язок автоматизованої системи 
бухгалтерського системи і аудиту з ревізором

Автоматизація бухгалтерського обліку надає під-
приємствам багато переваг, але щоб повноцінно ви-
користовувати ці переваги система бухгалтерського 
обліку повинна відповідати таким принципам:

- економічна доцільність – всі переваги, що під-
приємство очікує від використання системи, мають 

перевищувати витрати на проектування, впрова-
дження, навчання;

- гнучкість – повинна для того, щоб забезпечити 
можливість реагування на зміну зовнішніх факторів. 
Тому система бухгалтерського обліку повинна мати 
налагоджений план рахунків, вести аналітичний об-
лік за довільними рахунками та ознаками, спрощува-
ти типові бухгалтерські операцій, змінювати форми 
типових звітів;

- контроль – створення паралельних інформацій-
них потоків, що забезпечать контроль один за одним 
і достовірність облікових даних;

- захист і безпека даних – система, має сприяти 
захисту активів підприємства від нераціонального їх 
використання і забезпечувати надійність та безпеку 
інформації в системі. Якісна автоматизована система 
бухгалтерського обліку має виконувати такі функції 
щодо безпеки даних: 1) поділ доступу до функцій і 
даних системи шляхом авторизації користувачів за 
паролем; 2) шифрування даних; 3) наявність контр-
олю за входом до системи і ведення журналу робо-
чого часу; 4) контроль за періодичністю створення 
резервних копій інформації;

- сумісність – цей принцип означає, що систему 
слід проектувати з урахуванням людського фактора 
та організаційних особливостей підприємства, вже 
наявних комп'ютерів і програм. Під організаційними 
особливостями підприємства найчастіше розуміють 
способи взаємодії окремих працівників і підрозді-
лів. Необхідно також перевірити сумісність нової 
комп'ютерної системи бухгалтерського обліку з уже 
наявним обладнанням і програмним забезпеченням.

- універсальність – програмна система має вирі-
шувати не окреме завдання, а виконувати стандартні 
процедури й обробляти конкретне завдання як окре-
мий випадок більш загального. Це досягається двома 
способами: або операції, що рідко виконуються, перед-
бачають в алгоритмі, або такі операції зовсім виклю-
чають із загального циклу комп'ютеризованої обробки 
даних, а в процесі роботи індивідуально коригують.

- системний підхід – у процесі проектування бух-
галтерських інформаційних систем проводиться ана-
ліз об'єкта управління в цілому і системи управління 
ним, а також вироблення загальної мети і критеріїв 
функціонування об'єкта в умовах його автоматизації. 
Цей принцип передбачає однократне введення ін-
формації в систему і багатократне її використання, 
наявність єдиної інформаційної бази, комплексне 
програмне забезпечення

- надійність – характеризує надійність роботи 
бухгалтерської інформаційної системи, яка забезпе-
чується різними способами, наприклад, дублюван-
ням структурних елементів системи або їхньою над-
лишковістю [6, c. 42].

Досліджено, що під час ревізії на ефективність 
інформаційного забезпечення та прийняття відпові-
дальних рішень впливають багато факторів, це може 
бути: коливання кількості факторів, які враховує під 
час перевірки ревізор; більш детальний аналіз гос-
подарських процесів, що визначаються ревізором; 
при застосуванні економіко-математичних методів і 
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модульних досліджень здійснюється підвищення об-
ґрунтованості висновків та інше.

Висновки. Отже, запровадження на підприєм-
ствах і організаціях автоматизованих бухгалтер-
ських систем, як бухгалтери так і ревізори отриму-
ють значні переваги. Але щоб не виникало суттєвих 
проблем, слід створювати ефективну автоматизова-
ну облікову систему з найменшими витратами, від-
бирати та навчати персонал працювати з такою сис-
темою, вибрати оптимальну облікову систему для 
підприємства, вибрати структуру комп'ютерної бух-
галтерії для того, щоб ефективно гарантувати еконо-
мічну безпеку на підприємстві. Фінансове прогнозу-
вання ревізором майбутньої діяльності підприємства 
супроводжується конкретними і обґрунтованими ви-
сновками, що може, насамперед, забезпечуватися 
впровадженням новітніх комп’ютерних технологій 
обробки інформації та здійсненням контролю безпо-
середньо з використанням потужних АБС. Практич-
не застосування ревізором комп’ютерної техніки до-
зволяють при здійсненні контролю на підприємствах 
і організаціях, правильно і швидко організувати по-
рядок дій. Отже, контроль організації бухгалтерсько-
го обліку за допомогою комп’ютерних систем стає 
важливим і актуальним аспектом в сучасних умовах 
інспектування. 

Важливо зауважити, що у кожного ревізора є 
особистий фірмовий підхід до проведення кон-
кретної ділянки ревізії. Але, часто повторювані 
прийоми ревізії, для прискорення роботи можна 
комп’ютеризувати. Також значних результатів до-
сягають за допомогою пристосування системи реві-
зора до структури інформаційної бази підприємств 
і організацій та конвертації даних бухгалтерської 
системи підприємства до програмного середовища 
системи контролера. 

Розглянуті способи з нашої точки зору сприяють 
підвищенню результатів якості ревізії. А саме, за-
безпечать оперативність та достовірність даних під 
час перевірки, підвищать відповідність інформації 
сучасним вимогам та ефективність контрольної ді-
яльності в цілому.

Нормативно – правові акти, щодо інформатизації 
мають досить складну структуру. Тому, норми за-
конодавства у цій сфері впливають на законодавче 
врегулювання відносин між суб’єктами господарю-
вання.

На даний момент нормативно-правова база у 
сфері інформатизації включає понад сорока законів 
України, десяток постанов Верховної Ради, понад 
тридцять указів Президента, більше вісімдесят по-
станов Кабінету Міністрів. 

Проте основними у сфері інформатизації є закони 
«Про Національну програму інформатизації», «Про 
Концепцію Національної програми інформатизації» 
та «Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства».

Головним завданням державних органів є удоско-
налення основних державних стандартів для засобів 
інформатизації та інформаційно-телекомунікацій-
них систем, стандартів з бухгалтерського програм-
ного забезпечення та передбачити його обов’язкову 
сертифікацію.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
вважаємо за необхідність прийняття Положення 
про автоматизацію бухгалтерського обліку на осно-
ві застосування сучасних комп’ютерних техноло-
гій із визнанням мінімального обсягу можливостей 
бухгалтерських програм, уніфікацією комп’ютерної 
бухгалтерської термінології та передбачення вста-
новлення правил електронного документування і до-
кументообігу.
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В статті досліджено структура власного капіталу та проаналізована особливість ревізії капі-
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криті збитки), вилучений капітал, неоплачений капітал, ревізія власного капіталу.

Постановка проблеми. Фахівцями та практи-
ками доведено, що вітчизняна економіка держави 
розвиватися без ефективної та чітко організованої 
системи контролю за виробництвом, розподілом та 
перерозподілом суспільного продукту та іншими 
сферами суспільного життя в державі та суб’єктах 
господарської діяльності. В сучасних умовах осо-
бливого значення набувають питання вдосконалення 
управління засобами та функціями контролю діяль-

ності підприємства. Одним із видів систематичного 
контролю є ревізія, головним завданням якої є пошук 
та прийняття вчасних, виважених управлінських рі-
шень щодо господарських ситуацій, які завжди ви-
никають на підприємстві, тому є необхідність їх 
своєчасного виявлення, подолання та вирішення. 
Проведення ревізії через організацію державного 
фінансового контролю або внутрішнього контролю 
дисциплінує працівників, дає можливість об'єктивно 
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та достовірно оцінити результативність діяльності 
підприємства, рівень компетентності та відповідаль-
ності керівництва та фахівців. Одним із найважли-
віших напрямів планування та проведення ревізії є 
власний капітал. Виходячи із нормативних змін по-
ложень (стандартів) бухгалтерського обліку виникає 
й необхідність вдосконалення напрямів ревізії влас-
ного капіталу. 

Аналіз останніх досліджень та публікації. В су-
часних умовах найбільш відомими дослідженнями, 
присвяченими проблемам власного капіталу підпри-
ємства та його контролю, є праці Бутинця Ф.Ф., Ві-
твицької Н.С., Павлюк В.В., Сердюк В.М., Усач Б.Ф., 
Максімової В.Ф. та багатьох інших науковців.

Мета дослідження. На основі викладеного мож-
на сформулювати мету дослідження, яке полягає в 
проведенні аналізу поняття власного капіталу та 
його складових згідно національного положення 
стандарту бухгалтерського обліку і порядку прове-
дення їх ревізії на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ка-
пітал виражає власність. Під час створення підпри-
ємства його статутний капітал втілюється в активах 
і відображає їх вартість. В ході розвитку діяльності 
підприємством використовується заємний капітал у 
вигляді забезпечень та зобов’язань до моменту їх по-
гашення. 

Згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансо-
вої звітності» власний капітал - це частина в активах 
підприємства, що залишається після вирахування 
його зобов'язань [1]. Формування власного капіталу 
здійснюється за рахунок внесків власників (акціо-
нерів) та накопичення сум доходу від господарської 
діяльності підприємства. Власний капітал включає: 
зареєстрований капітал, капітал у дооцінках, додат-
ковий капітал, резервний капітал, нерозподілений 
прибуток (непокритий збиток), неоплачений капі-
тал, вилучений капітал. Одним із важливих об'єктів 
ревізії є власний капітал підприємства Завданнями 
ревізії власного капіталу є такі:

- правильність створення і використання (вилу-
чення) власного капіталу;

- перевірка дотримання законодавчих норм під 
час здійснення операцій з власним капіталом;

- правильність ведення облікових операцій влас-
ного капіталу;

- аналіз ефективності використання власного ка-
піталу.

На початку ревізії власного капіталу вивчається 
його структура, перевіряється кожен його вид та до-
стовірність даних фінансової звітності. При вивченні 
порядку формування та реєстрації статутного капі-
талу підприємства досліджуються протоколи зборів 
засновників або акціонерів, статутні документи з 
приводу визначення розміру, повноти внесків, яким 
виступають будинки, споруди, обладнання та інші ма-
теріальні цінності, цінні папери, права користування 
землею, водою та іншими природними ресурсами, 
грошові кошти. Зареєстрований капітал підприємства 
визначає його мінімальний розмір майна, який гаран-
тує інтереси його кредиторів. Він не може бути мен-

шим від розміру, встановленого законом. У разі, якщо 
в статутному капіталі підприємства іноземна інвести-
ція становить не менше 10%, воно визнається підпри-
ємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, у 
статутному капіталі якого іноземні інвестиції станов-
лять 100%, вважається іноземним підприємством. 

У плані та програмі ревізії власного капіталу 
окремим напрямом є резервний капітал, який на 
підприємстві створюється у розмірі, встановленому 
статутними документами, але не менш як 25% заре-
єстрованого капіталу. Розмір щорічних відрахувань 
до резервного капіталу не може бути меншим 5% 
суми прибутку підприємства. «Резервний капітал ви-
користовують на покриття збитків підприємства та 
збільшення його статутного капіталу. Ревізор пере-
віряє законність і доцільність створення резервного 
капіталу» [2, с. 99-100].

Н.С. Вітвицька, І.Ю. Чумакова визначають важ-
ливу складову власного капіталу – «прибуток під-
приємства, що утворюється шляхом надходжень 
від його господарської діяльності після покриття 
всіх видів його витрат. Також науковці вважають, 
що «сплата податків, інших обов'язкових платежів, 
а також відсотки за кредитами банків і облігаціями 
відбувається з економічного прибутку підприємства. 
Прибуток, після покриття всіх цих розрахунків зали-
шається у розпорядженні підприємства, яке визначає 
напрями його подальшого використання. Відповідно 
до статутного капіталу визначається мінімальний 
розмір майна підприємства, який гарантує інтереси 
його кредиторів. Розмір статутного капіталу підпри-
ємства не може бути меншим від розміру, встановле-
ного законом. Тільки після повідомлення в порядку, 
встановленому законом, усіх кредиторів підприєм-
ство має право зменшити свій статутний капітал. 
У цьому разі кредитори мають право вимагати до-
строкового припинення або виконання відповідних 
зобов'язань підприємства та відшкодування їм збит-
ків. Збільшення статутного капіталу підприємства 
допускається після внесення всіма його учасниками 
вкладів у повному обсязі» [2, с. 54-59]. 

Зазначимо, що облік зареєстрованого капіталу 
ведеться із дня реєстрації підприємства в державно-
му реєстрі суб'єктів підприємницької діяльності. На 
суму статутного капіталу роблять запис за дебетом 
рахунку 46 «Неоплачений капітал» і кредитом субра-
хунку 401 «Статутний капітал». У міру надходження 
внесків до статутного капіталу дебетують рахунки 
відповідних активів (рахунки: 10 - «Основні засо-
би», 20 - «Виробничі запаси», 22 - «Малоцінні та 
швидкозношувані предмети», 23 - «Виробництво», 
26 - «Готова продукція», 28 - «Товари», 30 - «Каса», 
31 - «Рахунки в банках») і кредитують рахунок 46. 
Таким чином, чиста вартість статутного капіталу - це 
різниця між залишками за рахунками 40 і 46. Сальдо 
за рахунком 401 має відповідати розміру статутного 
капіталу, який зафіксований в установчих докумен-
тах підприємства. 

Якщо капітал незареєстрований, то мають міс-
це внески у незареєстрований статутний капітал. 
Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за 
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видами капіталу по кожному засновнику, учаснику, 
акціонеру. Отже, якщо засновник один, то облік за 
субрахунком 401 ведеться загальною сумою. А якщо 
засновників кілька, то за кожним з них відобража-
ється відповідна сума статутного капіталу, викорис-
товуючи для цього спеціальний журнал, книгу або 
таблицю в комп'ютері. Ревізор з’ясовує, чи відпові-
дає сума статутного капіталу розміру, зафіксованому 
в реєстрі, перевіряє дотримання вимог законодавства 
під час формування статутного капіталу та первинні 
бухгалтерські документи, які підтверджують форму-
вання і сплату статутного капіталу [4, с. 102-105].

Пайовий капітал - сума пайових внесків членів 
спілок, кооперативів та інших підприємств, що пе-
редбачена установчими документами. Пайовий капі-
тал обліковують на рахунку 402 «Пайовий капітал»: 
за дебетом рахунку відображається його зменшення, 
а за кредитом - збільшення. Аналітичний облік ве-
дуть за кожним пайовиком. На цьому рахунку облі-
ковуються майнові паї, які передані їхнім власника-
ми господарським формуванням, що створені після 
реформування колективних сільськогосподарських 
підприємств. Ревізор перевіряє законність форму-
вання пайового капіталу, правильність його обліку і 
використання.

На субрахунку 41 «Капітал у дооцінках» облі-
ковується суму дооцінки (уцінки) активів, яку здій-
снюють у випадках передбачених законодавством 
та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-
ності». За дебетом рахунку 10 «Основні засоби» і 
кредитом субрахунку 411 ведеться облік дооцінки 
початкової вартості основних засобів. За дебетом су-
брахунку 411 і за кредитом рахунку 13 «Знос (амор-
тизація) необоротних активів» обліковується сума 
збільшення зносу об'єкта в результаті проведеної до-
оцінки. Ревізор перевіряє правильність оформлення 
та відображення в обліку проведень щодо дооцінки 
активів та їх законність і доцільність проведення. 

На рахунку 42 «Додатковий капітал» обліковують 
суми, на які вартість реалізації випущених акцій пе-
ревищує їх номінальну вартість. Рахунок 42 «Додат-
ковий капітал» має п'ять субрахунків. 

На субрахунку 421«Емісійний дохід» облікову-
ється різниця між вартістю реалізації та номіналь-
ною вартістю первісно розміщених акцій. За дебетом 
субрахунку 451 «Вилучені акції» і кредитом рахун-
ків 30 «Каса» або 31 «Рахунки в банках» оприбут-
ковуються викуплені власні акції. Перепродаж ак-
цій записується так: в дебеті рахунки 30 або 31 на 
фактично одержану суму від продажу акцій, в кре-
диті субрахунок 451, де відображається номінальна 
вартість проданих акцій, а в кредиті субрахунку 421 
«Емісійний дохід» відображається сума різниці між 
виручкою і номінальною вартістю проданих акцій. 
Ревізор перевіряє наявність викуплених акцій за 
номінальною вартість та вартістю викупу, аналізує 
ефективність їх перепродажу, звертає увагу на закон-
ність і доцільність випуску та продажу акцій. 

На субрахунку 422 «Інший вкладений капітал» об-
ліковується інший вкладений засновниками підпри-
ємств (крім акціонерних товариств) капітал, що пере-

вищує статутний капітал, інші внески без рішень про 
зміни розміру статутного капіталу. Ревізор перевіряє 
законність і доцільність вкладення капіталу.

На субрахунку 424 «Безоплатно одержані необо-
ротні активи» ведеться облік вартості необоротних 
активів, безоплатно одержаних підприємством від 
інших осіб. За дебетом рахунку 10 «Основні засо-
би», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 
«Нематеріальні активи» і кредитом субрахунку 424 
ведеться облік безоплатного одержання необорот-
них активів.

На субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» 
ведеться облік інших видів додаткового капіталу, які 
не можуть бути включені до наведених вище субра-
хунків. Ревізор перевіряє правомірність формуван-
ня додаткового капіталу, документи і розрахунки, 
пов'язані з дооцінкою активів. 

На рахунку 43 «Резервний капітал» обліковують 
наявність і рух резервного капіталу підприємства, 
створеного відповідно до чинного законодавства та 
установчих документів за рахунок нерозподіленого 
прибутку. Аналітичний облік резервного капіталу 
ведеться за його видами та напрямами використан-
ня. За кредитом рахунку 43 і за дебетом рахунків 42 
«Додатковий капітал» або 44 «Нерозподілені при-
бутки (непокриті збитки)» - залежно від джерела 
створення резервного капіталу обліковується ство-
рення резервного капіталу в бухгалтерському обліку 
[5, с. 74-80].

На рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непо-
криті збитки)» ведеться облік нерозподілених при-
бутків чи непокритих збитків поточного та минулих 
років, а також використаного у поточному році при-
бутку. За дебетом рахунку 44 відображаються збитки 
та використання прибутку підприємством, за креди-
том - збільшення прибутку від усіх видів діяльності. 
Ревізор перевіряє достовірність, правильність нара-
хованої суми прибутку, відображеної в обліку, а та-
кож законність та ефективність його використання 
підприємством.

На рахунку 45 «Вилучений капітал» ведеться облік 
вилученого капіталу у разі викупу власних акцій (час-
ток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання 
(зменшення статутного капіталу). За дебетом рахунку 
45 відображають фактичну собівартість акцій власної 
емісії, а за кредитом - вартість анульованих або пере-
проданих акцій. Рахунок 45 «Вилучений капітал» має 
три субрахунки: 451 «Вилучені акції»; 452 «Вилучені 
вклади та паї»; 453 «Інший вилучений капітал». Реві-
зор перевіряє правильність викуплених акцій і їх від-
повідність даним бухгалтерського обліку, встановлює 
дотримання законодавства.

Рахунок 46 «Неоплачений капітал» використову-
ється для узагальнення інформації про зміни у скла-
ді неоплаченого капіталу підприємства. За дебетом 
рахунку відображають заборгованість засновників 
(учасників) господарського товариства за внесками 
до статутного капіталу, а за кредитом - погашення 
заборгованості за внесками до статутного капіталу. 
Аналітичний облік неоплаченого капіталу здійсню-
ють за видами розміщених неоплачених акцій (для 
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акціонерних товариств) та за кожним засновником 
(учасником) підприємства. Ревізор аналізує суми нео-
плаченого капіталу за кожним рахунком аналітично-
го обліку, законність, відповідність бухгалтерській та 
фінансовій звітності, заборгованість та правильність 
відображення у фінансовій звітності [6, с. 177-260].

Висновки з проведеного дослідження. Досліджен-
ня етапів проведення ревізії власного капіталу дозволяє 

зробити наступні висновки: проведення ревізії власно-
го капіталу на підприємстві − це важливий напрямок 
інспектування органів державного фінансового контр-
олю або внутрішнього контролю, оскільки висвітлює 
процес формування власного капіталу та його вико-
ристання на підприємстві і дає можливість об'єктивно 
оцінювати результати та ефективність фінансово-гос-
подарської діяльності підприємства в цілому. 
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У статті на основі характеристики концепції сталого розвитку розкриті роль і сутність її 
екологічної складової та визначено місце, принципові засади та сучасний стан екологічного 
обліку в Україні. 
Ключові слова: екологічний облік, концепція сталого розвитку, облік сталого розвитку, ста-
лий розвиток, «зелений» облік.

Постановка проблеми. Поглиблення процесу 
глобалізації економіки України супроводжується 
загостренням екологічних проблем, зокрема погір-
шення стану навколишнього природного середови-
ща. За офіційними даними 2010 р. понад 70 % площі 
України – це території з небезпечними для людини 
умовами проживання, лише 7 % складають відносно 
чисті території, умовно чистими визнано близько 8 
% земель, а малозабрудненими – 15 %, більшість з 
яких знаходиться під заповідниками. Спостерігаєть-
ся значне нагромадження відходів виробництва – 25 
млрд. тонн на території у 160 тис. га, яка щороку 
збільшуються в середньому на 4 тис. га. Для змен-
шення ресурсо- та енергоємності економіки України 
та збереження існуючої тенденції зростання цін на 
традиційні джерела енергії Україна повинна визна-
чити довгострокову перспективу свого розвитку на 
основі концепції сталого розвитку. 

Всесвітній саміт ООН у Ріо-де-Жанейро в 1992 
році закріпив рішення про перетворення будь-якого 
виду діяльності в екологічно безпечне у документах 
концепції сталого розвитку. В свою чергу екологіза-
ція виробництва не можлива без впровадження еко-
логічного менеджменту, який потребує комплексну 
достовірну та своєчасну інформації про природоохо-
ронну діяльність. Традиційний бухгалтерський облік 
на сільськогосподарських підприємствах не надає 
необхідної інформації про їх екологічну діяльність, 
а лише узагальнює економічні показники та статис-
тичні дані. Для вирішення цієї проблеми необхідно 
на підприємствах налагодити систему бухгалтер-
ського обліку економічної діяльності суб’єктів гос-
подарювання.

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ві-
тчизняні вчені, зокрема, Балацький О. Ф., Бистряко-
ва І. К., Веклич О. О., Данилишина Б. М., Козьменко 
С. М., Кашенко О. Л., Мельник Л. Г., Степанова В. 
М., Трегобчук В. М. та інші достатньо ґрунтовно до-
слідили теоретичні питання щодо інформаційного 
забезпечення системи екологічного менеджменту 
на рівні підприємства, запропонували науково-ме-

тодичні підходи щодо формування інформаційних 
систем про стан навколишнього природного серед-
овища як на макро-, так і на мікрорівнях. Знайшли 
своє вирішення практичні питання з планування, 
формування й обліку екологічних витрат, тарифних 
ставок екологічного страхування та коштів екологіч-
них фондів, надання звітності з екологічної діяль-
ності підприємств.

Дослідження теоретичних питань та практичних 
аспектів екологічної складової концепції стійкого 
розвитку приділяли такі вітчизняні вчені, як Замула 
І. С., Малюга Н. Н., Пелиньо Л. М. та ін.. Однак у 
своїх наукових працях роблять акцент на економіч-
ній складовій концепції, при цьому поза увагою за-
лишаються розвиток екологічного обліку відповідно 
до вимог сучасності. 

Формулювання цілей статті. Сучасна система 
інформації про природоохоронну діяльність на під-
приємствах України не відповідає сучасним вимогам, 
гальмує подальший розвиток і вдосконалення еколо-
гічно спрямованого бухгалтерського обліку на основі 
концепції сталого розвитку. Тобто ця тема є актуаль-
ною та потребує подальшого дослідження і вирішення.

Методологічною основою дослідження є загаль-
нонаукові методи пізнання явищ і процесів у системі 
бухгалтерського обліку та концепція стійкого розви-
тку, тобто використання історичного, логічного ме-
тодів, гносеологічний метод, аналіз, синтез, індук-
ція, дедукція та абстрагування.

Виклад основного матеріалу. Визначення по-
няття «сталого розвитку» було запропоноване у звіті 
комісії Г. Х. Брундтланд “Наше спільне майбутнє”, 
згідно з яким сталий розвиток (анг. «sustainable 
development») – розвиток, що задовольняє потреби 
сьогодення і не перешкоджає можливості прийдеш-
ніх поколінь задовольняти свої власні потреби. 

Концепція сталого розвитку передбачає поєднан-
ня динамічного економічного розвитку за рахунок 
підвищення ефективності використання ресурсів та 
ліквідації залежності між економічним зростанням 
та забрудненням довкілля.
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Концепція стійкого розвитку має три складові:
1. Економічна складова спрямована на оптималь-

не використання обмежених природних ресурсів та 
впровадження інноваційних екологічних природо-, 
енерго- та матеріалозберігаючих технологій;

2. Соціальна складова покликана забезпечити 
справедливий розподіл благ як всередині одного по-
коління, так і між поколіннями; 

3. Екологічна складова передбачає забезпечити 
цілісність навколишнього природного середовища 
та зменшити негативний антропогенний вплив на 
нього [5, с. 41].

Дієвим інструментом у забезпеченні стійкого 
розвитку є екологічно орієнтована система бухгал-
терського обліку, яка забезпечує надання сукупних 
даних про динаміку кількісних та якісних змін стану 
природних об'єктів довкілля, їх взаємозв'язок і зако-
номірності розвитку для проведення оцінки еколо-
гічного стану навколишнього природного середови-
ща та прийняття ефективних управлінських рішень 
підприємства та рішень щодо його охорони та спра-
ведливого розподілу благ у суспільстві.

Під екологічним обліком на підприємстві слід ро-
зуміти систему виявлення, вимірювання, реєстрації, 
накопичення, узагальнення, зберігання та передачі 
інформації про діяльність підприємства в галузі при-
родокористування зовнішнім та внутрішнім корис-
тувачам для прийняття ефективних рішень [4, c.70].

Yakhou M. і Dorweiler V. P. зазначають, що еко-
логічний облік являє собою частину бухгалтерського 
обліку. Він забезпечує надання звітів як для внутріш-
нього використання, створюючи екологічну інформа-
цію для прийняття ефективних управлінські рішень 
щодо ціноутворення та контролю над накладними та 
капітальними витратами, так і для зовнішнього за-
стосування, розкриття екологічної інформації, яка є 
цікавою для громадськості та для фінансового спів-
товариства [7, c.78].

Компанії Європейського Союзу активно викорис-
товують екологічний облік (інша назва – «зелений 
облік»), щоб:

• відповідати національним керівним принципам;
• відповідати вимогам фінансової звітності;
• висловити екологічний стан компанії зацікавле-

ним сторонам [2, c. 206]
Відображення в бухгалтерському обліку суб’єкта 

господарювання операцій екологічної діяльності до-
зволить формувати інформацію для налагодження 
екологічного менеджменту та оприлюднювати її з 
метою інформування суспільства про стан та резуль-
тати екологічної діяльності, що забезпечить форму-
вання «зеленого» іміджу підприємства.

Екологічний облік слід виокремлювати у скла-
ді як фінансового, так і управлінського. Оскільки 
зв'язок між екологічними та фінансовими змінними 
досягається шляхом вимірювання екологічних по-
казників підприємства по відношенню до фінансо-
вих. Цей зв'язок може бути використаний для про-
гнозування впливу навколишнього середовища на 
майбутні фінансові показники, тим самим створюю-
чи можливості для прийняття обґрунтованих інвес-

тиційних рішень. Основною проблемою з побудови 
екологічних показників обліку є відсутність правил 
зміцнення екологічної інформації для підприємства 
або групи підприємств, з тим, що вона може бути ви-
користана разом і відповідно до фінансових показ-
ників підприємства [9, c. 25].

Підприємства не можуть інтегрувати систему еко-
логічного обліку традиційний бухгалтерський облік 
через проблеми з оцінюванням впливів на довкілля, 
зокрема неможливість оцінити у грошовій формі за-
бруднення повітря та виснаження земель сільськогос-
подарського призначення, тобто відсутність прийнятої 
методики визначення цих показників у універсально-
му грошовому вимірнику. По-друге, буд-який ресурс 
відображається у складі активів за умови існування 
контролю підприємства над ним, як правило, існує 
право власності на даний ресурс, тому це є причиною 
відсутності вище перелічених складових у регістрах 
та звітності бухгалтерського обліку. 

Інформація має короткостроковий характер та орі-
єнтована на результат минулих подій, в той же час 
прийняття екологічних рішень має довгостроковий 
характер, тобто існує часовий лаг. Крім того, в Укра-
їні відсутня комплексна методика відображення еко-
логічних аспектів в бухгалтерському обліку, вимог та 
рекомендацій щодо формування та розкриття еколо-
гічної звітності; недостатньо розвинута та застаріла 
нормативно-правова база щодо інформаційного забез-
печення управління охорони навколишнього серед-
овища, раціонального природокористування та еко-
логічної безпеки суб’єктів господарювання [5, с. 43].

На основі досвіду організації, впровадження 
та розвитку екологічного обліку (Environmental 
accounting) в ЄС активно запроваджується та вико-
ристовується облік стійкого розвитку (Sustainability 
accounting).

Облік стійкого розвитку – система збору, аналі-
зу та використання в грошовому еквіваленті відпо-
відної екологічної та соціальної інформації з метою 
підвищення корпоративної екологічної, соціальної 
та економічної ефективності. Він вважається підка-
тегорією фінансового обліку, спрямований на роз-
криття нефінансової інформації про діяльність фір-
ми зовнішнім користувачам (власникам капіталу, 
зацікавленим сторонам, кредиторам, органам влади 
та ін.) [9, c. 27]. 

Доцільно порівняти бухгалтерський, екологічний 
та облік стійкого розвитку в табл. 1.

Зміст та завдання цих трьох видів обліку суттє-
во відрізняються, так облік стійкого розвитку поєд-
нує у собі три складові концепції сталого розвитку 
та найбільше відповідає сучасним реаліям розвитку 
світових економік. Найменш розвиненою областю є 
методологія, оскільки перебуває на початковому роз-
витку та потребує подальших досліджень. 

Існує питання впровадження обліку стійкого роз-
витку або як абсолютно нову, незалежну систему 
бухгалтерського обліку, або ж вона повинна бути 
частиною або продовженням традиційного бухгал-
терського обліку (фінансового та управлінського 
обліку). На практиці, автори вважають, що другий 
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варіант є більш реалістичним, адже поступове зміна 
та розширення існуючої системи обліку представляє 
собою менш радикальні перетворення для корпора-
тивного управління [9, c. 28].

Наступним етапом розвитку екологічного обліку 
є впровадження обліку сталого розвитку, який до-
цільно розглядати як частину бухгалтерського облі-
ку (рис. 1).

Бухгалтерський 
облік 

Фінансовий 
облік 

Облік сталого 
розвитку 

Екологічний 
облік 

Управлінський 
облік  

Податковий 
облік 

Рис. 1. Система бухгалтерського обліку  
в контексті концепції сталого розвитку

Популярність обліку стійкого розвитку зросла в 
останні пару десятиліть. Багато компаній впрова-

джують нові методи і прийоми розкриття фінансо-
вої інформації та інформації про основну діяльність 
і вплив, який вони мають на довкілля. Більшість 
країн світу не мають законодавчо встановлених ви-
мог щодо підготовки та оприлюднення звітності 
сталого розвитку, тому компанії можуть керуватися 
основними принципами та правилами стандартів. 
На даний час існує декілька організацій, метою ді-
яльності яких є дослідження сталого розвитку в бух-
галтерській сфері, наприклад GRI (Global Reporting 
Initiative), яка розробила «Sustainability Reporting 
Guidelines» з метою поліпшення екологічної та со-
ціальної звітності щодо стійкого розвитку, проте цей 
протокол не має юридичної сили [2, с. 208].

Висновки. Отже, для досягнення сталого розви-
тку необхідна переорієнтація підприємницької ді-
яльності у бік стабільного навколишнього середови-
ща і процвітаючої економіки одночасно, враховуючи 
при цьому інтереси і потреби працівників і службов-
ців підприємств усіх галузей. 

За допомогою системи екологічного обліку мож-
на забезпечити досягнення стійкого розвитку країни. 
Системою, що спроможна була б забезпечити фор-
мування та оприлюднення екологічної інформації, є 
бухгалтерський облік екологічної діяльності, який 
нині не відповідає сучасним реаліям через відсут-
ність теоретичних напрацювань і практичних розро-
бок щодо розвитку цього виду обліку. 

У світі активно розвивається новий етап розвитку 

Таблиця 1
Порівняльний аналіз бухгалтерського, екологічного та обліку стійкого розвитку 
на основі європейського досвіду

№ з/п Ознака Бухгалтерський облік Екологічний облік Облік стійкого розвитку

1. Зміст Корпоративні економічні 
(фінансові) аспекти

Зв'язок між економікою і на-
вколишнім середовищем

Інтеграція економіки, сус-
пільства і навколишнього 
середовища

2. Завдання
Показати загальну еконо-
мічну ситуацію; 
Управління витратами

Показати екологічні показники; 
Показати екологічні 
зобов'язання і екологічні ви-
трати

Показати показники стій-
кого розвитку (економічні, 
соціальні та екологічні 
показники)

3. Елементи Фінансовий облік, 
управлінський облік

Екологічний фінансовий облік, 
екологічний управлінський 
облік, зовнішній екологічний 
облік, внутрішній екологічний 
облік 

Фінансовий облік стійкого 
розвитку, 
управлінський облік стій-
кого розвитку

4. Звітність
Фінансова та бухгалтер-
ська звітність, внутрішні 
звіти

Екологічна звітність Звіти стійкого розвитку

5. Методологія Процедури оцінки, 
облік витрат

Оцінка екологічної ефектив-
ності, 
аналіз життєвого циклу, еколо-
гічний аналіз економії витрат

Методи ін. дисциплін 
(біологія, соціологія), 
збалансована система по-
казників сталого розвитку

6. Одиниці Базові, грошові одиниці 
(виключаючи інвентар) Грошові та натуральні одиниці Грошові та натуральні 

одиниці

7. Регулювання
Правове регулювання 
(фінансовий облік), – 
добровільне регулювання 
(управлінський облік)

Юридичні правила вимагають 
звітності окремих елементів 
екологічних показників

Не регулюється

8. Обов’язковість Обов’язковий Деякі елементи обов’язкові Добровільний – 
(ініціативний)
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екологічного обліку – облік сталого розвитку, який 
поєднує систему збору, аналізу та використання в 
грошовому еквіваленті відповідної інформації про 
економіку, суспільство і навколишнє середовище. 
Оскільки екологічний облік ще тільки розпочинає 

використовуватись, доцільним є узгодження його з 
обліком стійкого розвитку та подальше законодав-
че закріплення останнього. Проте новий вид обліку 
практично не розглядається в Україні та потребує по-
дальшого дослідження.
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У статті розглядаються теоретичні питання управління активами комерційного банку. Наведені 
деякі методи управління активами в частині спроби вдосконалення роботи саме з проблемними 
банківськими активами. Дано оцінку банківських ризиків, до яких схильні комерційні банки.
Ключові слова: комерційні банки, активи, зобов'язання, інвестиції в цінні папери, касові 
активи, структура активів, ефективність, ліквідності, банківські ризики, сек'юритизація дов-
гострокових кредитів, страхування кредитів.

Постановка проблеми. Проблема управління 
активами за своєю значущості та актуальності є од-
нією з основних у банківському менеджменті. Цю 
тезу підтверджують дослідження причин банкрутств 
кредитних організацій, серед яких слід виділити 
низьку якість портфеля активів і недостатній рівень 
управління ним. Необхідна розробка нових науково 
обґрунтованих підходів, відповідних цілям забезпе-
чення високої прибутковості банківської діяльності 
з дотриманням вимог фінансової стійкості .

В основу існуючих теорій покладено напрямки 
управління окремими групами банківських активів 
і принципи їх відповідності банківським пасивам за 
термінами і видами. Як правило, підтримка достат-
нього рівня ліквідності та стійкості банку спричиняє 
формування такої структури активів, яка характери-
зується низькою прибутковістю та істотно обмежує 
його здатність до розвитку.

У зв'язку з цим, уточнення теоретичних основ та 
обґрунтування конкретних практичних рекоменда-
цій з розробки методів та інструментів управління 
активами комерційного банку в сучасних умовах є 
важливими актуальним завданнями економічних до-
сліджень. Разом з тим, як і будь-який процес, вони 
вимагають постійного вдосконалення, оскільки 
вкрай гостро стоїть проблема ліквідації певного роз-
риву між теоретичними дослідженнями та основни-
ми процедурами їх практичного застосування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Най-
більш повно підходи до управління активами комер-
ційного банку представлені у дослідженнях зарубіж-
них фахівців C.JI. Брю, Д.Д. Ван – Хузаа, Ч. Вельфеля, 
Е.Долана, К.Р. Макконела, Н.Б. Мерфі, P.JL Міллера, 
Д. Полфремана, П. Роуза, С.Сілі, Дж. Синки мл., Ф. 
Форда. Сучасний рівень розробки теми дослідження 
в нашій країні, а також найбільш важливі тенденції 
розвитку поглядів на управління банківськими ак-
тивами відображені в працях вітчизняних вчених 
і фахівців, серед яких слід виділити Данильченко 

К.М., Раєвська Т.О., Поморіна М.А., Васильченко В., 
Дзюблюк О.В., Корнієнко Т., Васильченко І., Шитко 
О., Пшик О.І.Лаврушин,І.В.Шамова,О.Гриценко,Г.Г. 
Коробова, Л.П. Кролівецька, В.Д. Лагутін, В. Поля-
кова, Є.І. Мешкова, Г.С. Панова, Ковальов О. П., Ві-
тлінський В. В., Примостка Л. О., Сало І. В. і та ін., 
які в значній мірі розвинули методологію управлін-
ня портфелем активів кредитної організації і адап-
тували зарубіжний досвід до специфіки українських 
умов.

Особливу значимість в області банківського ме-
неджменту представляють теоретичні та методоло-
гічні положення, відображені в роботах С.Н.Власова, 
Л.І. Вотінцева, Н.А. Купчинського, Ю.С. Масленчен-
кова, М.Р. Оленічева, М.А. Поморіна, Ю.В. Рожкова, 
В.В. Рудько – Силиванова.

Метою дослідження є проведення досліджень у 
галузі удосконалення методів, прийомів, інструмен-
тів управління портфелем банківських активів.

Виклад основного матеріалу. Аналіз широкого 
кола літературних джерел, а також динамічність і 
складність предмета дослідження дозволяють зроби-
ти висновок, що проблема комплексного управління 
активами банку з урахуванням їх чутливості до змі-
ни процентних ставок, рівня прибутковості і ризиків, 
потребує більш глибокої теоретичної та практичної 
розробки. 

Перш ніж визначити напрямки удосконалення 
методів управління банківськими активами та безпо-
середньо напрямки роботи з проблемними активами, 
необхідно розуміти з якими обсягами банківських 
активів ми маємо справу, говорячи про банківську 
систему України.

За даними Національного банку України в «Ре-
єстрі банків, їх філій і представництв, валютних 
бірж і фінансово-кредитних установ», станом на 
01.07.2012 рік із загальної кількості зареєстрованих в 
2007-2012р.р. 195 банків, у числі діючих вважаються 
лише 176 банків. Крім того в Реєстрі зареєстровано 
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55 банк з іноземним капіталом (його питома вага у 
загальній сумі капіталу складає 40%) серед яких 18 
зі стовідсотковим іноземним капіталом. При цьому 
за останні три роки (2008-2010) кількість банків за 
участю іноземного капіталу збільшилася лише на 
одну одиницю. Певною мірою це свідчить про не-
достатню комплексність політики щодо подолання 
наслідків фінансової кризи в Україні [5, с.42].

Отже, із 176 банків, які діють на території Укра-
їни на долю десяти найбільших з них (табл.1) [9] 
припадає більше половини активів всієї банківської 
системи країни. При цьому даний показник постійно 
збільшується. 

Так, на початку 2013 року на долю десяти найбіль-
ших банків України припадало – 52,04 % від загальної 
суми активів банківської системи країни. Згідно зі ста-
тистикою Національного банку України на 01.10.2013 
р. в десяти найбільших банках України сконцентрова-
но 53,21 % активів всієї банківської системи країни.

Таблиця 1
Найбільші банки України за величиною активів, 
млрд. грн. [9]

№ Банк Активи на 
01.01.2013

Активи на 
01.10.2013

Відхи-
лення, %

1 ПриватБанк 86, 066 104, 398 21,30
2 Укрексімбанк 57,197 68, 978 20,60
3 Ощадбанк 59,927 59, 506 -0,70

4 Райффайзен 
Банк Аваль 54,048 55, 932 3,49

5 УкрСіббанк 46,348 43, 301 -6,57
6 Укрсоцбанк 43,657 42, 949 -1,62
7 ВТБ Банк 28,780 30, 826 1,28

8 Промінвест-
банк 30,437 28, 914 0,46

9 Альфа-Банк 28,694 27, 142 -5,41
10 ОТП Банк 29,395 26, 204 -10,86

11
Сума активів 
усіх банків 
України

873,450 917,498 5,04

Також варто відзначити, що за 9 місяців 2013 року 
лише половина банків з десяти найбільших змогла 
збільшити свої активи. При цьому явними лідерами 
виглядають – Приватбанк та Укрексімбанк, що пока-
зали зростання більше ніж на 20%. Активи гіршого 
за динамікою в Топ-10 ОТП Банку знизилися більш 
ніж на 10 %.

Кожен банк відчуває проблему при встановлен-
ні та дотриманні раціональної структури активів, 
яка багато в чому визначається особливостями бан-
ківського законодавства та обліку, а також впливом 
зовнішнього середовища. Однак, якщо скористати-
ся більш великим угрупованням складу активів за 
основними видами банківської діяльності, то можна 
зробити наступні висновки:

- основне місце в активних операціях банку за-
ймають кредити (кредитний портфель), який має 
складати не менше 60% від загального обсягу бан-

ківських активів, щоб структура активів банку вва-
жалася оптимальною;

- друге місце серед банківських активів займають 
інвестиції в цінні папери;

- на третьому місці – касові активи;
- частка інших активів обумовлена особливостя-

ми обліку і включає широкий спектр операцій від 
вкладень в основні фонди (будівлі та споруди ) до 
різних розрахункових операцій банку .

Незважаючи на загальні тенденції в складі і 
структурі активів, кожний банк повинен прагнути до 
створення раціональної структури активів, яка зале-
жить, насамперед, від якості активів. Банки сьогод-
ні більшою мірою, ніж інші комерційні організації 
схильні до злетів і падінь в своїй повсякденній ді-
яльності. Це обумовлено багатьма факторами, осно-
вним з яких є якість активів банку, що показує стра-
тегічну спрямованість та ефективність роботи банку.

Якість активів визначається їх ліквідністю, об-
сягом ризикових активів, питомою вагою критичних 
і неповноцінних активів, обсягом активів, що при-
носять дохід. Для забезпечення щоденної спромож-
ності банку відповідати за своїми зобов'язаннями 
структура активів комерційного банку повинна від-
повідати якісним вимогам ліквідності. Встановлюю-
чи раціональну структуру активів, банк повинен ви-
конувати вимоги ліквідності, а, отже, мати достатній 
розмір високоліквідних, ліквідних і довгострокових 
коштів по відношенню до зобов'язань з урахуванням 
їх термінів, сум і типів, виконувати нормативи мит-
тєвої, поточної та довгострокової ліквідності.

Однак, забезпечуючи раціональну структуру ак-
тивів, треба подбати, щоб можливості ліквідності не 
заважали виконанню вимог ризикованості та при-
бутковості активів. Практично всі банківські активи 
піддаються певному ризику. Ступінь ризику своїх 
активів банк повинен визначати і підтримувати на 
рівні, відповідному чинному законодавству і політи-
ці банку щодо цього. Основний ризик у банківській 
справі полягає в можливості втрати банком коштів 
за своїми кредитними операціями, адже саме його 
кредитні операції є визначальними і займають най-
більшу питому вагу у банківських активах.

Для попередження та вирішення цієї проблеми 
на сучасному етапі відновлення та нарощування об-
сягів кредитування пропонується та обґрунтовується 
ефективність застосування таких методів та інстру-
ментів управління активами комерційного банку, як:

– сек’юритизації довгострокових кредитів;
– страхування кредитів від ризиків неповернення 

в страхових компаніях.
Обидва пропоновані механізми розподіляють 

кредитні ризики між банком та іншими посередни-
ками та інвесторами.

Сек’юритизація – це продаж активів банку через 
перетворення їх в цінні папери, які в подальшому роз-
міщуються на ринку. В основному сек’юритизація 
застосовується до банківських кредитів, даючи мож-
ливість банкам передавати кредитний ризик іншим 
учасникам ринку – інвесторам, які купують цінні папе-
ри. Крім того, за допомогою сек’юритизації банк може 
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здійснити трансферт ризику зміни відсоткової ставки 
та ризику дострокового погашення кредиту [10, с. 591]. 

Сек’юритизація є, по суті, способом мінімізації 
кредитного ризику, який передбачає використання 
похідних фінансових інструментів (кредитних дери-
вативів). Використання вказаних фінансових інстру-
ментів дає змогу відокремити кредитний ризик від 
активу для подальшої передачі цього ризику третій 
стороні. У результаті банк отримує можливість пере-
розподіляти кредитні ризики, не оформляючи перехо-
ду права власності на свої базові активи. Можливості 
виділення кредитного ризику в самостійний об’єкт 
торгівлі визначає вагоме значення сек’юритизації як 
дієвого інструмента управління кредитним портфе-
лем, підвищення його ефективності та в перспективі 
може стати альтернативою до страхування та інших 
механізмів мінімізації кредитного ризику. До активів, 
що можуть бути охоплені сек’юритизацією, зазви-
чай належать іпотечні й споживчі позички, лізингові 
операції, товарні кредити та будь-які інші однорідні 
кредитні вкладення банку, які в сукупності формують 
його кредитний портфель [10, с. 592].

Перспективи використання сек’юритизації як 
важеля управління банківським кредитним ризиком 
пов’язана з рядом її переваг у всьому різноманітно-
му арсеналі інструментів банківського менеджменту. 
До таких переваг слід насамперед віднести такі:

– по-перше, використання сек’юритизації спро-
можне забезпечити адекватне управління кредитним 
ризиком не лише окремих позичкових операцій ко-
мерційного банку, а й усього його кредитного порт-
феля, даючи змогу сформувати оптимальну його 
структуру як із погляду прибутковості, так і надій-
ності у плані низького рівня ризику;

– по-друге, використання кредитних деривативів 
у процесі сек’юритизації дає змогу використовувати 
переваги зниження трансакційних витрат порівня-
но з іншими інструментами управління кредитним 
ризиком, зокрема таких, як оформлення страхових 
угод, оцінка вартості нерухомого майна, що переда-
ється в заставу тощо;

– по-третє, гнучкість сек’юритизації як інстру-
мента управління кредитним ризиком визначається 
наявністю вторинного фондового ринку, що підви-
щує ліквідність відповідних цінних паперів та ство-
рює сприятливі можливості для банків під час про-
ведення різних типів кредитних операцій;

– по-четверте, привабливість інструментів 
сек’юритизації як об’єктів інвестування коштів ви-
значається тим, що за цими цінними паперами мож-
на порівняно точно вирахувати рівень кредитного 
ризику, який у розвинутих країнах здійснюється спе-
ціалізованими рейтинговими агентствами; 

– по-п’яте, сек’юритизація дає змогу підвищити 
рівень конкурентоспроможності комерційних банків 
на ринку кредитних вкладень; 

– по-шосте, сек’юритизація дає змогу вирішити 
проблему недостатності капіталу банку для прове-
дення активних операцій, оскільки знижує частку 
проблемних позичок у структурі кредитного порт-
феля, а відтак може сприяти зменшенню обсягів 

формування необхідних резервів для покриття кре-
дитного ризику;

– по-сьоме, сек’юритизація дає змогу диверси-
фікувати ресурсну базу комерційного банку, розши-
рюючи можливості його доступу на ринки капіталу, 
включаючи міжнародні [10, с. 592].

Сукупність зазначених переваг визначає необхід-
ність активного використання цього методу мінімі-
зації кредитного ризику у вітчизняній банківській 
практиці. При цьому у процесі практичної реаліза-
ції механізму сек’юритизації банківських активів 
можуть бути задіяні різноманітні схеми, що можуть 
відрізнятися за складом учасників та порядком укла-
дання відповідних угод.

У найбільш простому вигляді сек’юритизація 
може полягати в тому, що банк переоформляє влас-
ні активи, тобто кредитні вкладення, у цінні папери 
(наприклад облігації), які реалізуються третім осо-
бам. При цьому викупна вартість вказаних цінних 
паперів залежить від стану кредиту, що лежить в 
їх основі, тобто в кінцевому підсумку від величини 
кредитного ризику. У разі вчасного погашення кре-
диту банк викуповує облігації за номіналом. Якщо ж 
кредит пролонговується або не погашається в уста-
новлений термін банк здійснює купівлю облігацій із 
дисконтом, величина якого безпосередньо залежить 
від рівня кредитного ризику. У результаті банківські 
активи набувають більшої диверсифікації.

Другий варіант – це випуск цінних паперів влас-
ного боргу банків (тих же облігацій), строки по-
гашення яких збігаються зі строками погашення 
відповідних кредитів. Очевидно, що такий напрям 
сек’юритизації активів може бути прийнятний і для 
інтенсивного розвитку ринку довгострокових позич-
кових капіталів, забезпечених акумульованими від-
повідним чином ресурсами.

Процес сек’юритизації для сучасної економіки та 
стану банківської системи України може бути здій-
снений тільки з участю іноземних інвесторів, тому є 
дуже складною багатоетапною операцією, в яку за-
лучено велику кількість фінансових установ і вико-
ристовуються різні інструменти фінансового ринку.

Основними учасниками найпростішого процесу 
сек’юритизації є: 

– банк-кредитор, який є ініціатором операції і на-
дає позичальнику грошові кошти у вигляді позики, 
а також виконує функції емітента з випуску цінних 
паперів, забезпечених активами;

– інвестор, який купує цінні папери, що дає йому 
право на отримання і відшкодування вартості цінних 
паперів після закінчення їх терміну і відсотків за ними;

– позичальник, який отримує кредит, а потім від-
дає грошові кошти (суму основного боргу і відсотки 
за кредитом) банку-кредитору.

Незважаючи на значну вартість здійснення угоди, 
сек’юритизація фінансових активів є вигідною для 
банківських установ, оскільки, з одного боку, дозволяє 
оптимізувати структуру балансу, з іншого – швидко за-
лучити капітал. Для багатьох розвинутих країн, таких 
як США, Велика Британія, Німеччина, сек’юритизація 
фінансових активів стала «двигуном» економічно-
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го зростання. Економіки цих країн не дозволили собі 
розкіш «заморозити» банківські активи, які видані 
як довгострокові кредити. Залучені за допомогою 
сек’юритизації величезні кошти у вигляді цінних папе-
рів, забезпечених активами, були спрямовані в реаль-
ний сектор економіки та стали могутнім інструментом 
прискореного економічного розвитку цих країн. Саме 
тому можна очікувати поширення даної фінансової 
інновації в Україні, але тільки за умови належного за-
конодавчого та податкового регулювання [10, с. 595].

Одним із перспективних шляхів вдосконалення 
процесу формування та використання резервів за 
кредитними ризиками є зовнішнє страхування від-
повідальності за неповернення кредиту в страхових 
компаніях. Найбільш привабливе таке страхування 
для споживчих кредитів, оскільки вони є невелики-
ми за сумою та масовими за кількістю, тобто мають 
класичні страхові можливості виплат по окремим 
страховим випадкам за рахунок масових страхових 
премій великої кількості позичальників.

При цьому, комерційний банк отримує наступні 
вигоди:

– можливість реструктуризації (пролонгації) про-
строчених споживчих кредитів за рахунок отриман-
ня страхової гарантії повернення споживчого креди-
ту у наступних періодах;

– полегшення умов для позичальника, коли поточ-
ними виплатами банку на період дії реструктуризова-
ного кредиту залишаються тільки відсотки за користу-
вання кредитом, а повернення загальної суми боргу без 

часткових виплат переноситься на кінець періоду кре-
дитування, що значно підвищує прибутковість банку;

– наявність гарантії повернення кредиту з боку 
страхової компанії дозволяє при реструктуризації 
(пролонгації) кредитів перекваліфікувати простро-
чені споживчі кредити в категорії меншого ризику, 
тобто зменшити необхідну суму створення внутріш-
ніх резервів на кредитні ризики, тобто підвищити 
прибутковість банку.

Висновки. Отже, на основі проведених дослі-
джень у галузі удосконалення методів, прийомів, 
інструментів управління портфелем банківських ак-
тивів, треба підкреслити, що управління активами, 
а особливо ліквідністю для банку – є основа його 
існування. Підтримання необхідного рівня ліквід-
ності дає можливість кредитної організації не тіль-
ки відповідати своїм зобов'язанням різного рівня, а 
й здійснювати динамічний розвиток, спрямований 
на отримання необхідної норми прибутку. Ось чому 
процес управління ліквідністю, здійснюваний в рам-
ках фінансового менеджменту, є частиною комплек-
сного процесу і зачіпає всі аспекти діяльності банку. 
Для попередження та вирішення проблеми на су-
часному етапі відновлення та нарощування обсягів 
кредитування та подальшого розвитку потрібно за-
стосовувати такі методи та інструменти управління 
активами комерційного банку, як:

– сек’юритизації довгострокових кредитів;
– страхування кредитів від ризиків неповернення 

в страхових компаніях.
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У статті проведений аналіз проблеми формування доходів Пенсійного фонду України в умо-
вах проведення реформ системи пенсійного забезпечення в Україні як передумови покра-
щення рівня життя населення. Досліджено структуру доходів Пенсійного фонду за період 
2010–2013 рр. 
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Постановка проблеми. Пенcійне забезпечення 
в Україні є головною складовою державної системи 
cоціального захисту населення.

Аналіз існуючих проблем у cфері пенcійної систе-
ми свідчить про її недоcконалість та наявність ряду не-
гативних факторів, серед яких – світова фінансово еко-
номічна криза, яка призвела до інфляції, зроcтання цін, 
безробіття і, як наслідок, гальмування зроcту реальних 
показників рівня життя наcелення. А у пенсійному за-
безпеченні – це проблеми із формування дохідної бази. 
Більшість питань вдосконалення пенсійного законо-
давства, зокрема, збільшення дохідної бази Пенсійного 
фонду України саме за умов ринкових перетворень, все 
ще залишається нагальною та дискусійною. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тео-
ретико-методологічні та прикладні питання обґрун-
тування особливостей формування доходів, оптимі-
зації їхньогоформування залишаються предметом 
постійних наукових досліджень та дискусій. Розви-
ток та розгляд цих питань відбувається у публікаці-
ях, прес-конференціях, статтях науковців, політиків 
та державних діячів. Зокрема, це роботи І.Б. Зайчук, 
Ю.С. Кривобока, В.В. Луковича, В.І. Надраги, Л.О. 

Омелянович, П.О. Розенко, А.П. Соловйова, О.М. 
Соломки, Л.Ю. Ткаченко, А.В. Черкасова, В.О. Шку-
мат, Г.М. Якименко та ін.

Мета дослідження. Полягає в розробці заходів 
щодо вдосконалення доходів пенсійної системи на 
підставі теоретичного дослідження функціонування 
Пенсійного фонду та аналізу ефективноcті різних 
джерел формування його доходів . 

Відповідно до Конституції України, наша країна 
проголошена соціальною державою, а однією з голо-
вних функцій держави є забезпечення прав і свобод 
людини. У ринковій соціально-орієнтованій моделі 
економіки зростає роль соціальної функції держави. 
Уряд і держава несуть відповідальність за надання 
громадянам соціального захисту і забезпечення рів-
ного доступу до задоволення основних потреб. Мож-
на сказати, що ступінь цивілізованості держави ви-
значається рівнем соціального захисту її громадян.

Найважливішими чинниками розвитку пенсійно-
го забезпечення є рівень розвитку економіки, демо-
графічні та інші соціальні проблеми. 

Всі ці фактори діють у взаємній обумовленості, 
і розгляд їх дозволяє визначити тенденції розвитку 
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пенсійного забезпечення і передумови формування 
нової системи, яка відповідає цьому етапові розви-
тку нашої країни. 

В Україні створено єдину систему пенсійного за-
безпечення. Вона виявляється насамперед у тому, 
що виплата пенсій практично всім категоріям пен-
сіонерів здійснюється за рахунок коштів Пенсійного 
фонду Україні і частково- за рахунок фінансування з 
Державного бюджету.

Пенсійне забезпечення в Україні є державною 
системою, яка є основною складовою системи соці-
ального захисту населення.

Пенсійний фонд України – центральний орган 
виконавчої влади, що здійснює керівництво й управ-
ління солідарною системою загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування, провадить 
збір, акумуляцію та облік страхових внесків, при-
значає пенсії і готує документи для їх виплати, 
забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінан-
сування і виплату пенсій, допомоги на поховання, 
інших соціальних виплат, які згідно із законодав-
ством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного 
фонду України, здійснює контроль за цільовим ви-
користанням коштів ПФУ. Пенсійний фонд України 
вносить у встановленому порядку міністру праці та 
соціальної політики України пропозиції з питань 
формування державної політики у сфері пенсійного 
забезпечення і соціального страхування, забезпечує 
її реалізацію.

Бюджет Пенсійного фонду відповідно до ст. 71 
Закону України «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» – це план утворення та вико-
ристання цільового страхового фонду, що формуєть-
ся із страхових внесків до солідарної системи і над-
ходжень з інших джерел, визначених цим законом. 
Згідно із п. 12 розділу XV «Прикінцеві положення» 
Закону України «Про загальнообов'язкове держав-
не пенсійне страхування» у період до перетворення 
Пенсійного фонду в неприбуткову самоврядну орга-
нізацію його бюджет затверджується Кабінетом Мі-
ністрів України [1]. 

Головним завданням сьогодні, що стоїть перед 
Пенсійним фондом України, є забезпечення стабіль-
ності пенсійних виплат.

Переважну частину доходів фонду утворюють 
власні доходи, що становлять практично 85% від об-
сягу всіх надходжень.

Як фінансова інституція Фонд адмініструє кошти 
солідарного рівня пенсійної системи України. 

На сьогодні у сфері національних фінансів ці кошти 
є другою за обсягом після державного бюджету систе-
мою акумулювання та розподілу коштів. Їхній річний 
обсяг у 2013 році становив понад 250228,4 млн. грн. 
При цьому власні надходження склали 185 461,4 млн. 
грн., що на 11,2 %, або 21 812,3 млн. грн.більше порів-
няно з відповідним показником 2012 року.

З Державного бюджету України на фінансування 
пенсійних програм протягом року було виділено 68 
183,2 млн. гривень. Із загального обсягу виділених 
асигнувань 52 262,1 млн. грн. – дотація на виплату 
пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призна-

чених за різними пенсійними програмами, 15 323,9 
млн. грн. – кошти на покриття дефіциту Пенсійного 
фонду України для виплати пенсій.

Середній розмір пенсійної виплати станом на 1 
січня 2014 року становив 1 508,54 грн., що на 4,6% 
більше від розміру, який склався на відповідну дату 
минулого року.

Витрати, які передбачено проводити за рахунок 
власних коштів, становили 213 236 млн. грн., або 86 
% загального обсягу видатків.

Видатки за рахунок коштів Державного бюджету 
України становили 50432,1 млн. грн. і забезпечили у 
повному обсязі виплату пенсій.

З урахуванням вищезазначеного cума реально-
го дефіциту коштів Фонду у 2013 році сягнула 34,5 
млрд. грн., з яких 19,2 млрд. грн. покривалиcя за ра-
хунок коштів державного бюджету, передбачених на 
цю мету Законом України “Про Державний бюджет 
України на 2013 рік”.

Програмою реформування пенcійної системи було 
передбачено поступове зменшення фінансування 
Пенсійного фонду із Державного бюджету України. 

Однак, залежність Пенсійного фонду з року в 
рік збільшується. Збільшується мінімальний розмір 
пенсії, зростає кількість доплат до пенсій, кількість 
отримувачів пенсій, а також збільшується розмір до-
тацій із Державного бюджету для збалансування бю-
джету Пенсійного фонду України. 

Таким чином, доходи Пенсійного фонду форму-
ються задля фінансування напрямків використання 
коштів. Проблема наповнюваності дохідної бази 
Пенсійного фонду залишається нагальною. Серед 
причин цього: демографічні процеси, зменшення 
чисельності зайнятого населення, зростання різного 
роду пільгових і прирівняних до них категорій пенсі-
онерів, соціальна нестабільність в країні.

Збільшувати дохідну базу неможливо без прове-
дення пенсійної реформи, яка забезпечить зростання 
і стабільні виплати пенсій, стане потужним чинни-
ком інвестування вітчизняної економіки. Якщо не 
запроваджувати другий рівень пенсійної системи, то 
в середньостроковій перспективі відношення серед-
ньої пенсії до середньої заробітної плати знизиться 
майже вдвічі. 

Пенсійні видатки зростають високими темпами 
всупереч економічній спроможності їх забезпечити. 

Наразі можна стверджувати, що бюджет ПФУ за 
своїми масштабами є зіставним з державним бюдже-
том (табл.1).

Таблиця 1 
Доходи та видатки державного бюджету України 
та бюджету ПФУ у 2013 році (млрд.грн)

Доходи з ураху-
ванням дота-
цій з Держбю-

джету

Видат-
ки

Дефі-
цит

Бюджет ПФУ 185,46 219, 96 - 34,5
Державний 
бюджет України 424,1 513,4 - 89,3
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Нині на 10 платників пенсійних внесків в Україні 
припадає в середньому 11 пенсіонерів. З такою тен-
денцією до 2050 року кількість пенсіонерів переви-
щить кількість платників внесків на 25%. Це спричи-
нить додатковий тиск на бюджет Пенсійного фонду 
та Державний бюджет України.

За таких обставинах нашу країну в найближчому 
майбутньому чекає криза не тільки пенсійного забез-
печення, а передусім ще більше ускладнення демо-
графічної ситуації і погіршення макроекономічних 
показників розвитку, адже значна частина державно-
го бюджету буде спрямована на покриття дефіциту 
солідарної системи пенсійного забезпечення. Відпо-
відно вже у 2050 році один робітник буде утримува-
ти більше одного пенсіонера. 

За відсутності реформ розмір пенсій значно змен-
шиться. 

Сьогодні кількість пенсіонерів перевищує кіль-
кість працюючих вже на 148,5 тис. осіб, а співвідно-
шення складає 101,1%. Показник середньої заробіт-
ної плати перевищує середню пенсію на 2301,7 грн. 

Нагальною є проблема погашення заборгованості 
перед Фондом. Станом на 1 січня 2014 року зросла не-
доїмка по єдиному соціальному внеску на 660,6 млн. 
грн. та становить 1377,0 млн. грн., з якої 75,5% раху-
ється за економічно активними платниками, а 24,5%- 
за підприємствами, які перебувають у процедурі бан-
крутства та у яких відсутні активи для її погашення, 
тобто 1039,64 млн. грн. мають бути сплачені.

Дослідження виявило, що за умови збереження 
існуючої системи дефіцит власних надходжень до 
Пенсійного фонду України становитиме 12% у 2025 
році та 30%- у 2050. За такої ситуації неможливо 
буде утримати основні показники пенсійної системи 
на поточному рівні, зокрема, співвідношення серед-
ньої пенсії та заробітної плати, розмір бюджетних 
дотацій до Пенсійного фонду України та розмірів 
внесків. 

Виходячи з причин дефіциту Пенсійного фонду 
України та проблем пенсійного забезпечення, слід 
здійснити такі невідкладні заходи реформування 
нормативно-правової бази пенсійного страхування:

1. Посилити контроль за ефективністю управлін-
ня коштами загальнообов’язкового державного пен-
сійного страхування, скасувавши практику фінансу-
вання адміністративних витрат ПФУ з його власних 
коштів. 

2. Починаючи з 2014 року запровадити практику 
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних з 
виконанням функцій, покладених на органи Пенсій-
ного фонду, з Державного бюджету України. 

3. Скасувати необґрунтовані пільги для осіб, що 
не є інвалідами. 

4. Встановити обмеження на максимальний роз-
мір пенсій для окремих категорій громадян. 

5. Обмеження прав на дострокове отримання пен-
сії, отриманої із солідарної системи.

6. Зменшення існуючої заборгованості до Пенсій-
ного фонду.

Резервами збільшення доходів Пенсійного фонду 
може бути впровадження наступних заходів [5]:

1. Виведення заробітної плати з тіні. В Укра-
їні 35% зарплати знаходиться в тіні, тобто з неї не 
платять податки і пенсійні внески. За даними розра-
хунків Федерації профспілок було виявлено, що 120 
млрд.грн. на заробітну плату робітникам в Україні 
виплачується без відрахування податків і внесків. 
Щоб схилити роботодавців до сплати внесків, по-
трібно застосовувати жорсткі санкції. Є також два 
види тіні: коли людині в конверті доплачують до 
офіційної зарплати і коли – а це більшість випадків 
– відсутній трудовий договір. Це абсолютне пору-
шення трудового законодавства. Є й інший шлях, не 
репресивний: державі, роботодавцям, профспілкам 
потрібно домовлятися між собою, проводити діалог 
про легалізацію трудових відносин так, щоб ніхто не 
залишився в програші.

2. Створення додаткових робочих місць. 
3. Прийняття законодавства щодо правового регу-

лювання органів Пенсійногофонду до можливостей 
стягувати існуючу заборгованість напряму без втру-
чання Державної виконавчої служби.

4. Запровадити можливість добровільного стра-
хування студентів.

5. Зменшення обсягу наданих пільг населенню. 
Це стосується тих громадян, які отримують висо-

ку пенсію. Пільги повинні надаватися малозабезпе-
ченим громадянам .

6. Обмеження пенсій працюючим пенсіонерам.
7. Обмеження прав на дострокове отримання пен-

сії із солідарної системи.
8. Скасувати мінімальні гарантовані пенсії, що 

стимулюватиме громадян відмовлятись від неле-
гальних зарплат.

Таким чином, запропоновані шляхи збільшення 
дохідної бази ПФУ при одночасному введенні їх в 
дію значно підвищить розмір доходів та зменшить 
обсяг дефіциту бюджету Фонду.

Висновки. На підставі аналізу дослідження до-
ходів Пенсійного фонду України встановлено, що 
вони відіграють першочергову роль у забезпеченні 
соціальних потреб населення. Значна частина цих 
доходів формується завдяки власним коштам із залу-
ченням переданих ресурсів, а саме – коштів з Держ-
бюджету. Сформованих за рахунок пенсійних вне-
сків власних коштів є замало для того, щоб повністю 
профінансувати відповідні видатки. 

Найважливішими чинниками, які здійснюють не-
гативний вплив на механізм формування бюджету 
ПФУ зокрема й на економіку України загалом, є тіні-
зація ринку праці, основною причиною якої є значне 
податкове навантаження підприємств; погіршення 
демографічної ситуації в Україні; переобтяження 
пенсійної системи України пільгами й виплатами.

Враховуючи це, з метою оптимізації управління 
процесами формування доходів подальше реформу-
вання пенсійної системи України є вкрай необхідним. 
Запропоновані заходи щодо балансування бюджету 
ПФУ, а саме встановлення обмеження максимально-
го розміру пенсій, фінансування адміністративних 
витрат ПФУ з Державного бюджету,зменшення об-
сягу пільг для населення, виведеннязаробітної плати 
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з тіні, створення додаткових робочих місць, протидія 
корупції, легалізація бізнесу, реформування пенсій-
ної системи введенням другого рівня – накопичу-
вальної системи- дадуть змогу зекономити та збіль-
шити надходження коштів, а доведення пенсійної 
реформи до вирішального етапу дасть змогу значно 

послабити соціальне навантаження на працюючих, 
вдосконалити систему розподілу пенсійних коштів; 
надати можливість накопичувати максимальні пен-
сії із власних доходів; гарантувати виплати пенсій на 
довгострокову перспективу; стабілізувати фінансове 
становище державного бюджету. 
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Обґрунтовано необхідність реформування бюджетної системи в Україні. Визначено складові 
бюджетного процесу, що потребують подальшого вдосконалення, встановлено взаємозв’язки 
і взаємозалежність бюджетної політики та бюджетного процесу в Україні. Досліджено шляхи 
вдосконалення вітчизняного бюджетного процесу та розроблено науково-практичні рекомен-
дації щодо підвищення його ефективності. 
Ключові слова: бюджетна система, бюджетний процес, місцеві ресурси, бюджетні ресурси, 
фінансове вирівнювання, міжбюджетні відносини, загальнодержавні інтереси, регіональні 
інтереси.

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні бю-
джет і проблеми на дійного управління ним на ле-
жить до найактуальніших як в економічному й со-
ціальному, так і в політичному контексті. В умовах 
ринкової економіки бюджет не втрачає своєї ролі, 
він є основним інструментом регулювання соціаль-
но-економічних процесів. На сьогодні фінансовий 
потенціал реального і фінансового секторів еконо-
міки, а також доходи простих громадян та держави 
досить обмежені. На жаль, нинішня бюджетна полі-
тика в Україні ба га то в чому продовжує ґрунтува-
тись на старих засадах адміністративно-командної 
системи. Це проявляється у відсутності сучасних 
бюджетних технологій, методів бюджетного управ-
ління, реального планування на середньо- і довго-
терміновий періоди. 

Незважаючи на проведення бюджетної реформи, 
багато проблем функціонування бюджетної системи 
залишаються нерозв'язаними. Необхідність внесен-
ня змін до нормативно-правових актів у бюджетній 
сфері насамперед зумовлена потребою розширення 
фінансової основи місцевого самоврядування як 
важливої складової механізму підвищення добро-
буту населення й економічного розвитку громад, 
удосконалення міжбюджетних відносин із метою 
забезпечення справедливого й неупередженого роз-
поділу бюджетних ресурсів та дотримання визна-
чених законодавством принципів збалансованості й 
самостійності бюджетів, підвищення ефективності 
використання бюджетних коштів, створення сти-
мулів розширення й мобілізації належних бюджету 
доходів. 

Для врегулювання бюджетних проблем 
суб'єктами законодавчої ініціативи пропонувалося 
безліч законопроектів. Проте переважна більшість 
цих законопроектів були фрагментарними, націле-
ними на вирішення вузько спрямованих питань, не 
враховували змін у законодавстві України, реалій со-
ціально-економічного розвитку країни та її терито-

рій та не були орієнтовані на перегляд засад і основ 
бюджетного процесу відповідно до передового між-
народного досвіду. 

Аналіз останніх досліджень чи публікацій. Бю-
джетна система є об’єктом вивчення таких відомих ві-
тчизняних вчених як О.Д. Василик, В.І. Оспіщев, О.П. 
Близнюк, Л.І. Лачкова, В.М. Федосов, В.М. Опарін. 
Серед ваговимих наукових досліджень зарубіжних 
вчених з питань функціонування бюджетної системи 
можна назвати праці О. Богачової, Дж. Б’юкенена, А. 
Вагнера, К. Ерроу, А. Ігудіна, Дж.М. Кейнса, В. Ле-
бедєва, В. Панскова, А.В. Парето, А. Пігу, М. Порша, 
Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта. Проте, не див-
лячись на розмаїття та багатогранність досліджень у 
бюджетній сфері, невирішеними питаннями залиша-
ються конкретні кроки по реформуванню та розвитку 
місцевих фінансів як ключової частини бюджетної 
системи, особливо, у законодавчому аспекті. 

Мета дослідження полягає у дослідженні осо-
бливостей функціонування бюджетної системи 
України та напрямів вдосконалення бюджетного 
процесу. Поставлена мета обумовила необхідність 
вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: 

- провести аналіз бюджетного процесу в Україні 
за 2008-2013 роки;

- обґрунтувати основні напрями вдосконалення 
бюджетного процесу;

Виклад основного матеріалу. Україна, починаю-
чи з кінця 2004 року і а ж до сьогодні, відчуває нега-
тивний вплив політичної нестабільності. Політичні 
сили нашої країни рідко знаходили компроміс при ви-
рішенні стратегічно важливих для держави питань. 
У 2008 році до політичної кризи приєдналася ще й 
світова фінансово-економічна криза, яка звичайно, 
сильно вдарила по економічній могутності України. 
Таке поєднання цих двох факторів спричинило лави-
ноподібний вплив на економіку країни: різке падін-
ня національної валюти, криза банківського сектора, 
зменшення реальних доходів населення та інше.
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Враховуючи цю всю ситуацію, неважко перед-
бачити, що бюджетний процес в Україні за період 
2008-2013 років також переживав свою кризу: невід-
повідність дійсних строків складання, розгляду та 
затвердження державного бюджету на наступний рік 
вимогам Бюджетного кодексу України; недовиконан-
ня значної частини бюджету практично за кожен рік 
вказаного періоду [4].

За результатами 2012 року до Державного бю-
джету України надійшло 346054,0 млн. грн., у т.ч. 
доходів – 344711,4 млн. грн., трансфертів з місцевих 
бюджетів – 1342,5 млн. грн.

Надходження до Державного бюджету України за 
2008-2012рр. показані на рис.1.1.

Рис. 1.1. Надходження до Державного бюджету 
України за 2008-2012рр. [10]

Проти 2011 року надходження до Державного 
бюджету України зросли на 31437,1 млн. грн., або 
на 10 відсотків. Найбільшими темпами у 2012 році 
зростали такі надходження до державного бюджету: 
податок на додану вартість (збір) – на 6,9 % (збіль-
шення на 11913,0 млн. грн.), акцизний податок – на 
12,6 % (або на 4174,5 млн. грн.), частина чистого 
прибутку (доходу) державних унітарних підпри-
ємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, 
та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, 
паї) господарських товариств, у статутних капіталах 
яких є державна власність, – у 2,4 раза (або на 3738,4 
млн. грн.), ввізне мито – на 24,1 % (або на 2523,0 
млн. грн.), плата за надання адміністративних по-
слуг – на 2050,9 млн. грн., власні надходження бю-
джетних установ – на 6,2 % (або на 1444,3 млн. грн.).

У 2012 році загальний фонд Державного бюдже-
ту України отримав 289577,1 млн. грн., у т.ч. транс-
фертів – 1113,7 млн. грн.

Доходи Державного бюджету України на 2013 
рік було визначено у сумі 351164,6 млн. грн, у тому 
числі доходи загального фонду Державного бюдже-
ту України – у сумі 304481,4 млн.грн. та доходи спе-
ціального фонду Державного бюджету України – у 
сумі 46683,2 млн. грн. Видатки Державного бюджету 
України було визначено у сумі 419843,8 млн.грн., у 
тому числі видатки загального фонду Державного 
бюджету України – у сумі 372282,6 млн.грн. та ви-
датки спеціального фонду Державного бюджету 
України – у сумі 47561,2 млн. грн. Граничний обсяг 
дефіциту Державного бюджету України було визна-
чено у сумі 69980,8 млн.грн., у тому числі гра нич-
ний обсяг дефіциту загального фонду Державного 
бюджету України – у сумі 63930,5 млн.грн. та гра-

ничний обсяг дефіциту спеціального фонду Держав-
ного бюджету України – у сумі 6050,3 млн.грн. [10].

Бюджет-2013 не виконано на 15 млрд. грн. У 
січні-грудні 2013 року Державний бюджет України 
отримав 339180,3 млн. грн. До загального фонду 
державного бюджету за січень-грудень 2013 року на 
дійшло 291572,5 млн. грн. [8].

Найбільші надходження до загального фонду 
державного бюджету у 2013 році становили:

- податок на додану вартість (збір) – 180769,4 
млн. грн.;

- податок на прибуток підприємств – 54249,9 млн. грн.;
- акцизний податок з вироблених в Україні підак-

цизних товарів (продукції) – 24056,1 млн. грн.;
- плата за користування надрами – 13020,2 млн. грн.;
- ввізне мито – 11095,3 млн. грн. [10].
Бюджетне відшкодування податку на додану вар-

тість грошовими коштами за січень-грудень 2013 
року здійснено в обсязі 53447,6 млн. грн.

До спеціального фонду державного бюджету за 
2013 рік на дійшло 47607,8 млн. грн. Власні надхо-
дження бюджетних установ за січень-грудень 2013 
року становили 28985,3 млн. грн. 

Касові видатки Державного бюджету України за сі-
чень-грудень 2013 року становили 403403,2 млн. грн., 
у тому числі загального фонду –360841,3 млн. грн.

За січень-грудень 2013 року за загальним фондом 
державного бюджету відкрито асигнувань на прове-
дення видатків у сумі 370200,4 млн. грн. [8].

За січень-грудень 2013 року захищені та соціальні 
видатки були профінансовані стовідсотково від плано-
вих показників на цей період. В цілому касові видатки 
соціального спрямування за загальним фондом дер-
жавного бюджету становили 295476,3 млн. грн. [8].

Виконання державного бюджету за видатками у 
2012 році здійснювалося відповідно до Закону Укра-
їни від 22.12.2011 №4282-VI «Про Державний бю-
джет України на 2012 рік» (із зміна ми та доповне-
ннями) на основі принципів програмно-цільового 
методу [10]. 

Видатки Державного бюджету України за 2012 рік 
проведені в обсязі 395681,5 млн. грн., що на 62222,1 
млн. грн., а бо на 18,7 % більше аналогічного по-
казника 2011 року. Касові видатки загального фонду 
державного бюджету за 2012 рік становили 343586,6 
млн. грн. У цілому касові видатки загального фон-
ду у 2012 році зросли проти аналогічного показника 
2011 року на 56299,9 млн. грн., або на 19,6 %.

Видатки Державного бюджету України у 2010-
2012 рр. показані на рис.1.2.

Рис. 1.2. Видатки Державного бюджету України у 
2010-2012 рр. [8]
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Касові видатки спеціального фонду державного 
бюджету у 2012 році становили 52094,9 млн. грн.. 
Проти 2011 року вони зросли на 5922,1 млн. грн., 
або на 12,8 %.

Видатки загального фонду державного бюджету 
на трансферт Пенсійному фонду у 2013 році були 
профінансовані стовідсотково у обсязі 83233,6 млн. 
грн., у тому числі видатки на покриття дефіциту ко-
штів Пенсійного фонду України для виплати пенсій 
у сумі 21763,8 млн. грн. [8].

На дотації вирівнювання у січні-грудні 2013 року 
з державного бюджету місцевим бюджетам перера-
ховано коштів у сумі 55695,4 млн. грн.

На субвенції та додаткові дотації у січні-грудні 
2013 року було перераховано 61518,3 млн. грн. [8].

За рахунок повернення кредитів до Державного 
бюджету України за січень-грудень 2013 року на ді-
йшло 5522,6 млн. грн., у тому числі до загального 
фонду – 4404,2 млн. грн. [8].

За січень-грудень 2013 року надано кредитів з 
державного бюджету у сумі 6007,2 млн. грн., у тому 
числі з загального фонду – 323,3 млн. грн..

 Дефіцит державного бюджету за січень-грудень 
2013 року становив 64707,6 млн. грн. [8].

Висновки. Отже, можна виділити такі проблеми 
сучасного бюджетного процесу в нашій державі:

- високу концентрацією фінансових ресурсів на 
державному рівні, що знижує значення місцевих бю-
джетів у вирішенні життєво важливих для населення 
задач;

- низьку частку за кріплених за територіями по-
даткових платежів та домінуючою роллю регулюю-
чих доходів у структурі податків та зборів до місце-
вих бюджетів;

- діючу практику формування місцевих бюдже-
тів, при якій збережений механізм централізованого 
встановлення нормативів відрахувань від бюджето-

утворюючих доходів, хоча вони й знаходяться у про-
тиріччі з принципами бюджетної децентралізації;

- тенденцію встановлення видатків по вертикалі 
бюджетної системи без відповідного підкріплення 
дохідної бази, що призводить до дотаційності, рані-
ше самодостатніх місцевих бюджетів [3].

Сьогодні в Україні існує надмірна політизова-
ність бюджетних питань з причини відсутності стій-
кої парламентської більшості. Тому без вирішення 
цього та інших суто політичних питань досягну-
ти розв’язання складних проблем у сфері бюджету 
(жодними економічними заходами) неможливо.

Науковці відзначають, що основними напрямами 
вдосконалення бюджетного процесу в Україні є на-
ступні:

- об’єктивне бюджетне планування, яке б забез-
печило реальні надходження до бюджету;

- складання та виконання цільових бюджетних 
програм;

- підвищення ефективності та прозорості вико-
ристання бюджетних коштів;

- забезпечення дійового бюджетного контролю на 
кожній стадії бюджетного процесу;

- дотримання строків складання, розгляду, затвер-
дження, виконання та складання звітів про виконан-
ня державного бюджету;

- зменшення до мінімуму політичних факторів 
під час бюджетного процесу.

Бюджетний процес не обмежується лише під-
готовкою закону до асигнування коштів за групами 
статей видатків бюджетів – це постійний процес ви-
значення пріоритетів держави, її завдань та функцій 
на певному етапі, розроблення відповідних цільових 
програм, оцінки ефективності використання бю-
джетних коштів, контролю за дотриманням бюджет-
ного законодавства та виконання бюджетних повно-
важень. 
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«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Постановка проблеми. У світі ринкових пере-
творень української економіки останніх десяти-
літь вітчизняні підприємства отримали значний 
досвід ведення господарської діяльності. Не ви-
ключенням є і процес забезпечення економічної 
безпеки суб’єктів господарювання, який попо-
внився новим інструментарієм та методологією 
його реалізації. 

Проте, дослідження в цій галузі не вичерпані. До 
сьогодні не існує навіть чіткого поняття категорії «еко-
номічна безпека підприємства». Якщо одні автори при 
визначенні поняття ЕБП роблять наголос на стані: ефек-
тивного використання ресурсів; виробничої системи; 
економічного розвитку; захищеності діяльності та інтер-
есів суб’єкта господарювання, то інші – на гармонізації 
його економічних інтересів; на захисті від економічних 
злочинів або ж на наявності конкурентних переваг.

Однак, розгляд різних підходів виявив, що форму-
лювання поняття «економічна безпека підприємства», 
не дивлячись на велику кількість його трактувань, 
воно залишається недостатньо визначеним, оскільки 
кожен з дослідників приділяє увагу різним аспектам, 
пов’язаним з цією категорією. Практично кожен до-
слідник по-своєму розуміє сутність цього поняття і 
наводить власне визначення даної категорії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз наукових публікацій з даного питання свідчить, 
що ця проблема розглядається багатьма сучасними 
аналітиками та широко висвітлена в наукових пра-
цях, періодичних виданнях, статтях, тощо.

Питання розробки ефективної системи еконо-
мічної безпеки бізнесу знайшли своє відображення 
у працях З.С. Варналія, О.А. Груніна, Р.М. Дацківа, 
О.Ф. Долженкова, Ж.О. Жуковської, Г.А. Іващенка, 
С.М. Ілляшенка, А.В. Кірієнка, Т.С.Клебанової, Т.В. 

Козаченка, Ю.Б. Кракоса, Т.Б. Куденка, В.Л. Ортин-
ського, Д.П. Пілової, І.Л. Плєтнікової, В.П. Понома-
рьова, В.В. Прохорової, О.В. Радіонова, М.Ф. Фомі-
ної, А.В. Чєркасова, В.В. Шликова та інших.

Опрацювання різних існуючих підходів до визна-
чення економічної безпеки підприємства дозволило 
дійти висновку щодо наявності досить значного діа-
пазону трактувань цього терміну: від надто вузьких 
до дуже широких, які в тій чи іншій мірі розкрива-
ють економічну сутність даного поняття та свідчать 
про його багатогранність.

Така досить широка інтерпретація цього поняття 
пояснюється тією обставиною, що економічна безпе-
ка підприємства в її науковому сенсі є синтетичною 
категорією економіки і політекономії, а в практиці 
визначається відповідно до конкретних умов госпо-
дарювання та перспектив розвитку. Тому навряд чи 
вдасться віднайти універсальне визначення поняття 
«економічна безпека підприємства». Важливо, щоб 
це визначення слугувало розумінню сутності явища, 
а на цій основі – реалізації системи практичних дій 
по забезпеченню економічної безпеки суб’єкта гос-
подарювання будь-якої форми власності.

Різні думки мають дослідники і щодо критеріїв, 
котрі використовуються для оцінки результатів ді-
яльності суб’єктів господарювання та визначення 
рівня їх економічної безпеки. Подальшого науково-
дослідницького розвитку потребує і питання ана-
літичного оцінювання окремих складових системи 
економічної безпеки підприємства.

Мета дослідження. Метою цієї статті є обґрун-
тування доцільності розширення складу чинників, 
які формують економічну безпеку підприємства, за 
рахунок виокремлення ринкової складової та удо-
сконалення методичного інструментарію для оцінки 
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імовірного характеру впливу чинників зовнішнього і 
внутрішнього середовища.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, систе-
ма економічної безпеки підприємства містить низку 
елементів (функціональних складових), котрі відо-
бражають основні напрямки його економічної безпе-
ки та суттєво відрізняються за своїм змістом. 

Традиційно виділяють такі складові економічної 
безпеки: 

• фінансову, 
• інтелектуально-кадрову, 
• інформаційну, 
• техніко-технологічну, 
• політико-правову,
• екологічну, 
• соціальну, 
• силову. 
Узагальнюючи напрацювання вітчизняних та 

закордонних науковців щодо досліджуваної про-
блеми, на наш погляд, доцільним є виокремлення 
в системі економічної безпеки підприємства ринко-
вої складової.

Розвиток суб’єктів господарювання здійснюється 
шляхом реалізації існуючих і потенційних ринкових 
можливостей. Як відомо, ринкові можливості – це 
напрямки діяльності, що з’являються у суб’єкта гос-
подарювання у відповідності із зовнішніми умовами 
(конкуренцією, станом економіки, політики, тех-
нології, права, екології, державного регулювання, 
тенденцій у демографії і способі життя), в яких він 
функціонує, а також залежно від його власних осо-
бливостей.

Зовнішні обставини, зазвичай, не піддаються ре-
гулюванню з боку керівництва окремого суб’єкта 
господарювання, тому необхідне гнучке присто-
сування до них. Отже, з цього погляду, поведінка 
суб’єкта господарювання для забезпечення сталого 
розвитку – це процес протидії негативним зовнішнім 
чинникам, його реакція на зовнішнє збурювання, ко-
тре виводить підприємство із стану рівноваги.

Здійснюючи управління внутрішніми чинника-
ми, суб’єкт господарювання, з одного боку, може 
реагувати на зміну зовнішнього середовища, а з ін-
шого – активізувати використання і розвиток влас-
них можливостей у зміцненні економічної безпеки. 
Виходячи з принципів організації маркетингової ді-
яльності, яка орієнтована на пошук зовнішніх і вну-
трішніх можливостей довготривалого виживання і 
розвитку суб’єктів господарювання, розроблених 
Ф.Котлером, І.Ансофф запропонував різновид порт-
фельної матриці, що містить чотири напрямки роз-
витку ринкових можливостей, а саме: [1]

А) Глибоке впровадження на ринок, тобто вдо-
сконалення діяльності (підвищення обсягів продажів 
існуючим споживачам товару без зміни останнього, 
лише за рахунок зниження його ціни, посилення ре-
клами, сервісу надання торгових знижок, розширен-
ня збутової мережі і т.ін).

Цей напрямок забезпечує поліпшення діяльності 
суб’єкта господарювання, він ефективний за умови 
зростаючого або ненасиченого ринку і використо-

вується на стадії зрілості життєвого циклу товару. 
Здійснюється завдяки змиттю або поглинанню фірм-
конкурентів чи захисту свого положення на ринку за 
допомогою розвитку функціонального маркетингу, 
а також шляхом раціоналізації ринку, котра відбува-
ється за рахунок фокусування на рентабельних рин-
кових сегментах або виходу з деяких сегментів чи 
внаслідок підвищення селективності продажу.

Б) Розширення меж ринку, тобто ринкову експан-
сію (пошук нових ринків та нових споживачів для 
існуючого товару).

Такий напрямок пов'язаний зі значними витрата-
ми та більш ризиковий, ніж попередній і ґрунтується 
головним чином на ноу-хау в області маркетингу і 
системі збуту продукції, але в перспективі він більш 
прибутковий. Розширення ринку збуту можливе як у 
межах географічного регіону, так і поза ним. 

В) Розвиток товару, тобто товарну експансію 
(пропонування споживачам на ринках, що вже існу-
ють, нового товару).

Даний напрямок може здійснюватися на вже відо-
мому ринку шляхом відшкодування і заповнювання 
ринкової ніші завдяки додаванню споживчих харак-
теристик товару або розширенню товарного міксу 
суб’єкта господарювання, що дозволить забезпечи-
ти прибуток за рахунок збереження частки ринку в 
майбутньому. Оскільки суб’єкт господарювання діє 
на знайомому йому ринку, то це забезпечує мініміза-
цію ризику. Головними інструментами товарної екс-
пансії виступають товарна політика підприємства і 
сегментування ринку. 

Г) Диверсифікацію (одночасне пропонування но-
вих товарів на нових ринках).

Обирання цього напрямку може забезпечити при-
буток, стабільність і стійкість суб’єкта господарю-
вання, а отже і зміцнення його економічної безпеки 
швидше за все у віддаленому майбутньому. Він є 
найбільш ризиковим, та й потребує досить значних 
коштів. Проте, прагнення покинути стагнуючі ринки 
і освоїти нові сфери діяльності та отримувати відпо-
відні фінансові вигоди змушує суб’єктів господарю-
вання все активніше займатися диверсифікацією, яка 
дозволяє виявити саме ті види продукції (діяльнос-
ті), в яких можна найбільш ефективно реалізувати їх 
конкурентні переваги і забезпечити зростання еконо-
мічної безпеки.

Слід відзначити, що при цьому у межах виокрем-
лених напрямків можливі різні варіанти розвитку 
ринкових можливостей, котрі суттєво відрізняються, 
перш за все:

• характером радикалізації змін, які вносяться в 
діяльність будь-якого підприємства та його відноси-
ни зі споживачами, інвесторами, партнерами по біз-
несу, а також потребами в ресурсному забезпеченні;

•  рівнем ефективності;
•  ступенем ризику та іншими чинниками, які не 

приймаються до уваги у запропонованій І.Ансоффом 
матриці. Окрім того, як свідчить практика, особли-
вості розвитку української економіки також призво-
дять до певних обмежень при виборі варіантів роз-
витку суб’єктів господарювання.



135

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Зазвичай оцінка варіантів розвитку ринкових 
можливостей відбувається за допомогою SWOT- 
аналізу шляхом зіставлення ринкових можливостей 
і загроз (тобто зовнішнього середовища) з сильними 
та слабкими сторонами діяльності певного суб’єкта 
господарювання (тобто внутрішнім середовищем).

При цьому, можливі чотири принципово різні ва-
ріанти: 

I варіант: ринкові можливості у поєднанні 
із сильними сторонами діяльності 
суб’єкта господарювання;

II варіант: ринкові можливості у поєднанні зі слаб-
кими сторонами його функціонування;

III варіант: ринкові загрози у поєднанні із силь-
ними сторонами діяльності суб’єкта 
господарювання;

IV варіант: ринкові загрози у поєднанні зі слабки-
ми сторонами його функціонування.

Як правило, IV варіант із аналізу вилучається. 
Зрозуміло, що найкращим є перший варіант, однак, 
при вичерпанні потенціалу цього варіанту за умови 
достатності відповідних ресурсів має сенс розгляда-
ти варіанти другий та третій. 

Аналіз SWOT-матриці дозволяє визначити до-
цільність вибору відповідного напрямку розвитку 
ринкових можливостей суб’єкта господарювання, 
тобто: глибокого проникнення на ринок, розширен-
ня меж ринку, розробки товару чи диверсифікації. 
Незважаючи на те, що існують різні варіації SWOT- 
аналізу [2], можливість їх практичного використання 
пов’язана з певними труднощами. 

По-перше, як уже зазначалося, у межах визна-
чених напрямків можливі різні варіанти розвитку 
ринкових можливостей (за характером радикалізації 
внесених змін у діяльність суб’єкта господарювання, 
нагальністю його потреб у ресурсному забезпеченні, 
ступенем ризику, тощо), котрі традиційні підходи не 
враховують.

По-друге, кількісна оцінка варіантів також 
пов’язана з колом проблем. Так, оскільки вплив ха-
рактеристик маркетингового середовища господарю-
вання має ймовірнісний характер, то відсутня впев-
неність у тому, що наявність визначеної комбінації 
характеристик свідчить про безсумнівний успіх реа-
лізації обраного варіанту розвитку ринкових можли-
востей певним суб’єктом господарювання.

До того ж, більшість чинників зовнішнього і 
внутрішнього середовища носять суперечливий ха-
рактер і урахування усієї їх сукупності практично 
неможливе. Отже, оцінювання варіантів розвитку 
ринкових можливостей частіш за все доводиться 
здійснювати за умов неповної, неточної і суперечли-
вої інформації, що значно ускладнює використання 
існуючих підходів. У таких ситуаціях для прийнят-
тя рішень доцільно застосовувати підходи, котрі 
використовуються в експертних системах, а саме, 

машинну підтримку інтелекту. Так, відповідно із ме-
тодикою С.М.Ілляшенка [3], є сенс використовувати 
коефіцієнти впевненості для оцінки імовірного ха-
рактеру впливу чинників зовнішнього і внутрішньо-
го середовища з межою коливання від -1 до +1, а та-
кож правила їх комбінування для інтегрально оцінки 
впливу усього комплексу ринкових чинників.

Сприятливі можливості розвитку зовнішнього се-
редовища і сильні сторони суб’єкта господарювання 
є сенс оцінювати знаком «плюс», відповідно, загрози 
і слабкі сторони – знаком «мінус», а упевненість у 
можливості реалізації варіанту, що розглядається, – 
коефіцієнтом впевненості за шкалою:

«+1» - повна можливість реалізації за наявнос-
ті визначеної характеристики;

«-1» -повна неможливість реалізації за наяв-
ності визначеної характеристики;

«0» - вплив характеристики на можливість 
реалізації варіанту не визначений.

При цьому значення коефіцієнтів упевненос-
ті встановлюються на підставі наявних статичних 
даних щодо минулих періодів функціонування 
суб’єкта господарювання (за порівняних умов) або 
методом експертних оцінок. Комбінування оцінок 
ступеня впливу чинників маркетингового зовніш-
нього і внутрішнього середовища на можливість 
реалізації певного варіанту розвитку ринкових 
можливостей, а, отже, і забезпечення належної еко-
номічної безпеки суб’єкта господарювання можли-
ве за схемою:

( ),1 121 ККККп −∗+=

К1>0, К2>0;

( )[ ]121 1 ККККп −⋅+−= ,

К1<0; К2<0;

( )( ),,min1/ 2121 КККККп −+=

 якщо К1>0, К2>0;

( ),1 121 ККККп −∗+=

К1>0, К2>0;

( )[ ]121 1 ККККп −⋅+−= ,

К1<0; К2<0;

( )( ),,min1/ 2121 КККККп −+=

 якщо К1<0; К2<0;

( ),1 121 ККККп −∗+=

К1>0, К2>0;

( )[ ]121 1 ККККп −⋅+−= ,

К1<0; К2<0;

( )( ),,min1/ 2121 КККККп −+=  якщо К1 і К2 ма-
ють різні знаки,

де Кп – підсумковий коефіцієнт впевненості.
При комбінації з коефіцієнтами +1 і -1 прийма-

ється, що Кп = +1.
Коефіцієнт Кп характеризує ступінь впевненості 

в успішній чи неуспішній реалізації певного варіан-
ту ринкових можливостей за даної комбінації чинни-
ків зовнішнього і внутрішнього середовища суб’єкта 
господарювання, який забезпечуватиме зміцнення 
його економічної безпеки.

Висновки. Таким чином, запропонований підхід, 
що передбачає виокремлення ринкового чиннику в 
системі складових економічної безпеки підприєм-
ства, дозволяє приймати управлінські рішення щодо 
діяльності певного суб’єкта господарювання з огля-
ду на його особливості і зовнішні умови, які у разі 
впровадження варіантів з позитивною підсумковою 
оцінкою – впевненістю у результативності розви-
тку ринкових можливостей за визначеної комбінації 
вихідних характеристик – сприятимуть тривалому 
функціонуванню, стійкому розвитку підприємства і 
забезпеченню його ЕБ.
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Постановка проблеми. У сформованій ситуації 
на світовому ринку і на нестабільному етапі розвитку 
економіки в цілому, керівники та власники компаній 
приділяють все більше і більше часу діяльності сво-
їх організацій. Будь-яка комерційна організація має 
на меті отримання прибутку. При цьому для компанії 
важлива не тільки сама величина прибутку, але і які 
для отримання цієї суми були задіяні ресурси, який 
обсяг робіт було виконано і які були понесені при 
цьому витрати. Зіставлення прибутку з витратами і 
авансованими вкладеннями здійснюється за допомо-
гою коефіцієнтів рентабельності. Однак у вітчизня-
ній навчальній і науковій економічній літературі не 
вироблена єдина методика розрахунку показників 
рентабельності підприємства в умовах ринкової еко-
номіки, а автори навіть визнаних підручників часто 
суперечать один одному. Отже, даний напрямок ви-
магає розгляду і є актуальним на сьогоднішній день.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В 
економічній літературі наводяться різні тлумачення 
поняття «рентабельність», тим не менш достатньо 
чіткого визначення немає. Питання формування та 
розподілу прибутку, а також виявлення шляхів під-
вищення рентабельності досліджуються в роботах 
видатних вітчизняних і зарубіжних вчених – еконо-
містів. Теоретичні та методичні розробки знайшли 
відображення у працях таких вітчизняних вчених: 
А. Багера, І. Бланка, А. Бородкіна, Ф. Бутинця, В. 
Валуєва, Г. Кірейцева, Н. Маліка, А. Поддерегін, В. 
Сопка, В. Шевчука та інших, а також зарубіжних 
вчених : М. Ван Бреда, Б. Нидлз, Дж. Фостера, Е. 
Хендрікс і ін.

Метою дослідження є розгляд особливостей іс-
нуючих підходів аналізу рентабельності і шляхів її 
підвищення для віконного бізнесу України.

Виклад основного матеріалу. Рентабельність – 
відносний показник, що характеризує прибутковість 
бізнесу [6, с. 229]. В англійській мові прийнято ви-
користовувати термін повернення (return) на інвес-
тиції. Рентабельність продажів більш правильно на-
зивати прибутковістю, зазвичай вона позначається 
терміном маржа, тобто різниця між продажною ці-
ною і собівартістю (Margin), який розуміється як ко-

ефіцієнт прибутковості, прибутковості продажів, але 
припустимо також і варіант рентабельність продажів 
(Return on Sales) [5, с. 234].

Один з ефективних показників факторного аналі-
зу є так звана модель DuPont (рисунок 1). Дана мо-
дель була запропонована фахівцями компанії DuPont 
(The DuPont System of Analysis) в 1919 році. До 
цього часу достатньо широкого поширення набули 
показники рентабельності продажів і оборотності 
активів. У моделі DuPont вперше кілька показників 
були ув'язані разом і наведені у вигляді трикутної 
структури, в вершині якої знаходиться коефіцієнт 
рентабельності сукупного капіталу ROA (return on 
assets), як основний показник, що характеризує від-
дачу, одержувану від коштів, вкладених у діяльність 
компанії, і в основі два факторних показника – рен-
табельність продажів (розмір прибутку) NPM (Net 
Profit Margin) і оборотність активів TAT (Total Assets 
Turnover) [1, c. 167].

ROA

NPM TAT

Рис. 1. Функціонування моделі DuPont

Надалі ця модель була розгорнута в модифікова-
ну факторну модель. Основна відмінність цих моде-
лей полягає в дробовому виділенні факторів і зміні 
пріоритетів щодо результативного показника.

Слід зауважити, що міжнародна практика страж-
дає різноманіттям підходів розрахунку рентабельнос-
ті та її коефіцієнтів. Оскільки ці коефіцієнти є похід-
ними від фінансових показників, джерелом проблеми 
є облікові помилки і спотворення в таких вихідних по-
няттях, як виручка, доходи, витрати і прибуток. Одних 
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видів прибутку основами GAAP налічується близько 
20 найменувань. Американськими стандартами жор-
стко регламентовані тільки найбільш важливі складо-
ві і кінцеві показники прибутку, а проміжні показники 
можуть використовуватися на розсуд фірм.

При визначенні рентабельності слід дотримува-
тися положення: ресурси – витрати – робота – ре-
зультати (рис. 2) [4, c. 12].

Ресурси Витрати Робота Результати

• Основні 
фонди

• Нематеріаль
ні активи

• Оборотні  
кошти

• Трудові 
ресурси

• Сировина та 
матеріали

• Оплата праці
• Амортизація
• Інші витрати

• Реалізація 
товару

• Надання 
послуг

• Виконання
роботи

• Валовий 
прибуток

• Прибуток від 
реалізації

• Балансовий 
прибуток

• Чистий 
прибуток

Рис. 2. Взаємозв’язок функціонування і 
результатів підприємства

Результатом діяльності комерційної організації є 
прибуток, роботою – виручка від реалізації продук-
ції, робіт і послуг, витратами – витрати коштів на 
виконання роботи (на виробництво і реалізацію про-
дукції) та ресурсами – вкладені активи тобто заді-
яне в роботі майно. Оскільки прибуток залежить від 
роботи підприємства, а робота від витрачених ви-
трат, а витрати від задіяних ресурсів, рентабельність 
можна розрахувати як у вигляді трьох груп показни-
ків: рентабельність виручки, рентабельність витрат і 
рентабельність ресурсов (активів). При цьому можна 
розрахувати прибутковість не тільки щодо загальної 
суми ресурсів або витрат, але і їх окремого елемента 
(рентабельність вкладених активів, власного капіта-
лу, інвестицій, основних фондів, оборотних коштів, 
витрат виробництва та обігу, трудових витрат й інш).

В даний час на українському віконному ринку 
склалася особлива ситуація. Практично все нове бу-
дівництво ведеться за енергозберігаючими техноло-
гіями з використанням сучасних віконних виробів. 
Разом з тим, основна частина вітчизняного житло-
вого фонду оснащена вікнами радянського періоду, 
через які йде значна частина (до 60%) тепла, що ви-
діляється на опалення будівель.

Виходячи з цього, сьогодні необхідно проводити 
роботу по заміні застарілих віконних конструкцій, 
дійсно хорошими енергоефективними вікнами. Тим 
більше, що подібні витрати повністю окупають себе 
протягом 4-8 років (для вікон з ПВХ-профілів) і 11-
15 років (для дерев'яних вікон).

Ряд компаній для створення конкурентних пере-
ваг та збільшення обсягів виробництва вкладають 
фінансові кошти в модернізацію існуючого облад-
нання та покупку нового. Подібний підхід харак-
терний як для виробників дерев'яних вікон, так і для 
тих, хто виготовляє віконну продукцію з алюмінію і 
особливо з ПВХ- профілів. З урахуванням цього, сьо-
годні однією з основних проблем, фахівці вважають 
наявність в Україні величезної кількості невеликих 

фірм, що виготовляють вікна на застарілому облад-
нанні, а значить не дуже високої якості. Собівартість 
подібних виробів знаходиться на рівні вартості ві-
конної продукції великих виробників.

Правильне позиціонування компанії на ринку 
є одним з основоположних чинників для успішної 
роботи. Від цього залежить рентабельність бізнесу 
і її майбутній розвиток. Всі ці питання, безумовно, є 
основним предметом роздумів будь-якого підприєм-
ця, коли він думає про розвиток своєї компанії.

Зараз багатьом підприємцям, фахівцям як пові-
тря потрібні аналіз ситуації, що склалася у віконній 
галузі, правдиві прогнози, пропозиції, як пережити 
тривалу кризу. Але точні прогнози в ситуації, що 
склалася отримати неможливо.

Відсутність достовірної державної статистичної 
інформації по віконному ринку, незалежних дослі-
джень віконного ринку не дозволяє учасникам ринку 
здійснювати послідовні, планові заходи, а відомості, 
що надаються деякими учасниками віконного ринку, 
аналітиками та маркетинговими компаніями, не за-
вжди достовірні.

Багато підприємців сподівалися, що станеться 
швидкий відскік в 2010 році, так як розраховували 
на ефективність державних заходів. У 2010 році, за 
оцінками різних експертів, зростання ринку склало 
13-25 % і хоча він і «не дотягнув» до передкризових 
показників, багато учасників ринку порахували, що 
повернувся позитивний довгостроковий тренд.

Компанії почали нарощувати виробничі потуж-
ності, закуповувати нове обладнання, чекаючи різко-
го зростання попиту в 2011 році. До вересня ринок 
трохи ріс, але потім зупинився і почав стагнувати. 
А зараз можна з впевненість сказати, що очікувано-
го зростання не відбулося, і багато виробників ви-
явилися заручниками тих неправильних рішень, які 
були прийняті в 2010 році.

Рік початку кризи став переломним і підтвердив, 
що світова економіка вже опинилася в зовсім новій 
реальності. Настала затяжна рецесія. Соціальні та 
політичні чинники вийшли на перший план.

У аналітиків вже існує кілька сценаріїв виходу га-
лузі з кризи, але всі вони визнають, що ситуація стає 
невизначеною, оскільки практично результат цілком 
залежатиме від впливу економічних і політичних 
факторів як всередині країни, так і в світі в цілому.

Слід зазначити ту особливість, що в період кри-
зи ринок світлопрозорих конструкцій став інертним. 
У майбутньому інновації можливі, але вони, швид-
ше за все, будуть носити маркетинговий, а не при-
кладний характер. У нашій країні використовуються 
майже всі технології, які застосовуються в Західній 
Європі. Найближчим часом можливе впровадження 
нових технологій для специфічних сфер застосуван-
ня. Що стосується розвитку профільного напрям-
ку, ця галузь ринку віконних виробів йде по шляху 
збільшення глибини профілю і поліпшення його те-
плофізичних властивостей.

Незважаючи на те, що світова фінансова криза 
значно підірвала і продовжує підривати віконну та 
будівельну індустрію в цілому, більшість виробників 
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віконних конструкцій розглядають існуючу на даний 
момент ситуацію як привід переглянути підходи до 
ведення бізнесу і зробити його більш ефективним.

Століття натуральних матеріалів залишається в 
минулому, а наша реальність змушує переорієнтува-
тися на більш дешеві синтетичні матеріали. Та ж тен-
денція відбувається і в сфері вікон: на зміну звичним 
дерев'яним вікнам приходять пластикові. Однак нос-
тальгія за традиційним натуральному матеріалу про-
являється все більш явно як у Європі, так і в Україні.

В даний час для європейського віконного ринку 
характерний наступний розподіл: близько 32% рин-
ку займають дерев'яні вікна, 36% – конструкції ПВХ, 
32% – алюмінієві і змішані вироби. Рівень популяр-
ності того чи іншого типу вікон залежить від кон-
кретної географічної зони експлуатації (рис. 3).

Рис. 3. Частка сегмента ринку дерев’яних 
євровікон в країнах Європи

Так, на півдні Європи перевага віддається легким 
алюмінієвим конструкціям, здатним забезпечити па-
норамне скління ( частка дерев'яних вікон в країнах 
цього регіону складає, наприклад, 10 % – у Португа-
лії, 42 % – в Італії, 55 % – у Франції).

Зовсім інша картина складається в північних і 
центральних європейських країнах. Так, сегмент 
ринку дерев'яних вікон в Німеччині, Швеції, Данії, 
Норвегії, Фінляндії перевищує 70 %. В Австрії, зва-
жаючи на введення в 1991 році заборони виробни-
цтва пластикових вікон, сегмент дерев'яних вікон 
наближається до 100 %.

Подібні тенденції цілком зрозумілі: сучасним 
дерев'яним євровікнам притаманні відмінні експлу-
атаційні характеристики, що включають :

- низьку теплопровідність;
- чудову звукоізоляцію; 
- невисокі параметри лінійного температурного 

розширення;
- екологічну чистоту базових матеріалів;
- ремонтопридатність.
Український ринок віконної продукції, залеж-

но від виробничої потужності підприємств, можна 
умовно розділити на 4 групи:

- заводи, що належать великим будівельним ком-
паніям і що виготовляють вікна для власних потреб;

- великі фірми (не менше 100 виробів за зміну); 
- середні фірми (25-100 виробів в зміну); 
- невеликі фірми (не більше 15 виробів на день).
Ринок віконних конструкцій в Україні продовжує 

стагнувати, зменшуючи свої обсяги з року в рік. Ві-
конний ринок в Україні спрямований на дешевший 
сегмент і стає набагато концентрованіше. Це пов'язано 
із збільшенням ставок споживчого кредитування та 
відносно слабкою платоспроможності населення. 

Вікна з ПВХ є найбільш дешевими, а отже дуже 
популярними серед населення. Через низьку ціну, 
цей сегмент прийнято вважати найбільш волатиль-
ним, на відміну від інших.

Таблиця 2
Обсяг ринку віконних конструкцій на Україні 
за матеріалами (у відсотках від 100%, одиницях 
і квадратних метрах [2, c. 65]

у % та м² 2012 2013

Матеріал доля у % доля у % в одини-
цях у кв.м

ПВХ 87,8% 89,3% 4.505.000 8.425.000
Дерево 8,8% 7,2% 363.000 678.000
Алюмі-
ній 3,1% 2,9% 145.000 271.000

Інші 0,7% 0,8% 30.000 57.000
Усього 100% 100% 5.043.000 9.431.000

Географія продажів на віконному ринку також зазна-
ла змін. У зв'язку з економічною нестабільністю про-
мислові регіони східної України (Донецька, Луганська 
області) різко скоротили обсяги збуту. У західних облас-
тях ситуація дещо краще, але й там гостро відчувається 
тенденція перетікання попиту в дешевий сегмент.

Що ж стосується прогнозу на майбутнє, то можна 
сказати, що ринок буде рости досить повільно, і по-
винен пройти не один рік, щоб він досяг докризового 
рівня. Хоча багато в чому це залежатиме від виборів, 
і подальших дій уряду, як щодо зовнішньої політики, 
так і національного виробництва.

Ринок алюмінієвих вікон з різних причин сильно 
переоцінений, насправді ж його обсяг значно малий. 
Справа в тому, що більшість виробників в основно-
му займаються склопрозорими фасадами, і частка ві-
кон у їх продажах досить невелика. 

Ринок пластикових і дерев'яних вікон практично 
сформований, на ньому чітко визначаються лідери, 
тому багато підприємців прийняли рішення впрова-
дження інновацій у віконний бізнес. На зміну старо-
му продукту приходять вікна з комбінованими систе-
мами – дерево-алюмінієві вікна.

Дерев'яні вікна, а так само вікна з комбінованими 
системами, належать до преміум-сегменту. Разом вони 
займають приблизно 10 % ринку. Головна причина 
того, що вікна з дерева поступаються своїми позиціями 
виробам з ПВХ- профілів, – їх порівняно висока ціна, 
яка пояснюється як дорожнечею сировини, так і біль-
шою трудомісткістю виготовлення. Крім того, за дея-
кими параметрами пластикові вікна дійсно перевершу-
ють дерев'яні: вони мають трохи кращі теплоізоляційні 
властивості, не вимагають догляду за лакофарбовим 
покриттям. І все ж компанії, що випускають дерев'яні 
вікна, не відчувають нестачі в клієнтах.
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У плані престижності, краси та виразності алюмо-
дерев'яні вікна поза конкуренцією в порівнянні з ін-
шими типами віконних конструкцій – дерев'яними, 
ПВХ або алюмінієвими. 

У покупця є можливість вибору сорту деревини 
(дуб, бук, модрина та ін.) Можна тонувати дерево в 
різні відтінки за бажанням замовника, завдяки чому 
дерев'яна обробка алюмінієво – дерев'яного вікна стає 
повноправним елементом інтер'єру приміщення. Крім 
того, зовнішні алюмінієві профілі можна так само де-
корувати під дерево. На сьогоднішній день подібні ві-
кна стали частіше використовуватися у виробництві 
дорогих багатоповерхових комплексах. Саме даний 
сегмент покупців є основним на всьому ринку .

Інновації у сфері виробництва дерев'яних вікон, 
що дозволяють підвищити якість готової продукції 
або знизити її собівартість, належать закордонним 
компаніям. Значна частина цих нових розробок стосу-
ється конструкції віконного профілю. Зокрема, фірма 
Profin першою створила дерев'яну профільну систему 
для вікон, що відкриваються назовні [3, с. 1].

Ось саме такі незначні нововведення підвищують 
рівень рентабельності даних підприємств.

Висновки. Тривалість життєдіяльності будь-
якого бізнесу залежить від рівня його рентабельності. 
Успішний підприємець повинен знати цінність своїх 
послуг і змогти встановити таку ціну, яка влаштову-
ватиме клієнтів і в той же час дозволить отримати ви-
сокий прибуток. Фінансовий стан можна поліпшити 
кількома шляхами, а на якому напрямку зупинитися 
– вибір за підприємцями. Ось деякі з них:

- скорочення експлуатаційних витрат;
- перегляд бази постачальників;
- зниження вартості фінансування. 
Необхідно постаратися оптимізувати грошові по-

токи, щоб знизити фінансові витрати. Розглянути 
можливість використання коштів боржників, щоб 
знизити витрати по дебіторської заборгованості;

- Необхідно навчитися домовлятися. Наприклад, 
можливо попросити у ключових постачальників зниж-
ку в обмін на пропозицію довгострокового співробіт-
ництва. За даними досліджень близько 45 % постачаль-
ників готові запропонувати знижки від 3 до 6 %;

- Різноманітність спектру послуг. Розширивши 
асортимент послуг, можна залучити нових покупців; 

- Зведення до мінімуму неплатежів.
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ІНСТРУМЕНТИ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Коріньок Я.О.
аспірант
Української академії банківської справи Національного банку України

Розглянуто роль інструментів макропруденційної політики в системі забезпечення фінансо-
вої стабільності. Суть та область застосування основних макропруденційних інструментів 
досліджено. Проаналізовано різні підходи до класифікації інструментів макропруденційної 
політики. Запропоновано власну класифікацію та оптимальний набір макропруденційних 
інструментів. Основні критерії для відбору інструментів зазначено.
Ключові слова: макропруденційна політика, системний фінансовий ризик, макропруден-
ційні інструменти, проциклічність фінансової системи.

Постановка проблеми. Остання світова фінан-
сова криза, що розпочалася в 2007 році з системного 
ризику ліквідності в США, довела необхідність для 
кожної країни мати у своєму арсеналі інструментів 
для фінансової стабільності ефективну макропруден-
ційну політику. Оскільки саме інструменти макро-
пруденційної політики здатні зменшувати процикліч-
ність розвитку фінансової системи, яка є головним 
фактором виникнення системного ризику. Проте, на 
сьогоднішній день, немає єдиного оптимального на-
бору інструментів, який би могли використовува-
ти макропруденційні регулятори будь-якої країни, 
оскільки даний вид політики знаходиться на своєму 
початковому етапі і є лише практика з використання 
окремих інструментів окремими країнами. Тому до-
слідження проблеми стосовно інструментів макро-
пруденційої політики є питанням першого черги для 
кожної країни, що зумовлює актуальність даної теми 
та необхідність проведення досліджень з метою по-
дальшого розвитку зазначеної проблематики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ува-
га з боку науковців до макропруденційної політики 
як об’єкту дослідження з’явилася відносно недавно. 
Окремі питання зазначеної тематики, зокрема питан-
ня макропруденційних інструментів, представлені в 
роботах як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, 
серед яких: Андрюшин С., Кузнецова В., Власенко 
М., Гарсія-Херреро А., Ліс С, Колумба Ф, Везель Т. 
Проте, важливо відмітити, що дане питання дослі-
джено значно більше зарубіжними науковцями, ніж 
вітчизняними.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідження теоретичних аспектів інструментарію 
макропруденційної політики його класифікації та 
обґрунтування найбільш оптимального набору ін-
струментів, що зможе ефективно згладжувати прояв 
системного ризику.

Виклад основного матеріалу. Макропруден-
ційна політика (macroprudential policy) - комплекс 
превентивних заходів, спрямованих на мінімізацію 
ризику системної фінансової кризи, тобто ризику 
виникнення ситуації, при якій значна частина учас-
ників фінансового сектору стає неплатоспроможною 

або втрачає ліквідність, внаслідок чого вони не мо-
жуть функціонувати без підтримки органу грошово-
кредитного регулювання або органу пруденційного 
нагляду [3, ст. 1].

Методами регулювання, що застосовуються в 
рамках макропруденційної політики для управління 
системним фінансовим ризиком є макропруденційні 
інструменти. 

З точки зору інструментарію макропруденційна 
політика базується на мікропруденційному регулю-
ванні, оскільки використовує спільні пруденційні 
норми – нормування балансу та лімітування ризиків, 
вимоги до капіталу та ліквідності. Проте, макропру-
денційна політика враховує ті моменти, що ігнору-
ються мікропруденційною. Вона приймає до уваги 
інтереси всіх системоутворюючих учасників та їх 
зв’язки, які під час кризи проявляються в ефекті «до-
міно».

Особлива увага в розробці та реалізації макро-
пруденційної політики приділяється зі сторони 
Банку Англії. З метою здійснення ефективної ма-
кропруденційної політики в Великій Британії було 
проведено інституційну реформу, в результаті якої 
в рамках Ради директорів Банку Англії було ство-
рено Комітет з фінансової політики (FPC – Financial 
Policy Committee). Основною метою даного Коміте-
ту є макропруденційне регулювання в цілях підтри-
мання надійності та стабільності фінансової системи 
в цілому [5, ст. 11]. Для вирішення різних аспектів 
системного ризику Комітет використовує декілька 
типів інструментів макропруденційної політики. Всі 
інструменти поділяються на три типи (табл. 1):

1) інструменти, що впливають на баланс фінан-
сових установ;

2) інструменти, що впливають на терміни і умови 
кредитів та інші фінансові операції;

3) інструменти, що впливають на структуру фі-
нансового ринку.

Балансові інструменти включають в себе вимоги 
до максимального значення коефіцієнта левериджу 
(відношення власного капіталу до активів), антици-
клічний буфер капіталу, динамічні нормативи лік-
відності, динамічні норми резервування по виданим 
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кредитам та обмеження на розподілення прибутку. 
Дана група інструментів впливає на сукупний рівень 
кредитного плеча з метою обмеження надмірного 
використання позикових коштів та на розбіжність в 
термінах погашення активів і пасивів в фінансовій 
системі. 

Інструменти другого типу включають макси-
мальні ліміти на відношення суми кредиту та вар-
тості забезпечення (LTV), суми кредиту і доходу 
позичальника (LTI), а також вимоги до гарантійного 
забезпечення (депозитної маржі) по угодам з похід-
ними фінансовими інструментами.

До інструментів третього типу, що впливають на 
структуру фінансового ринку, відносять наступні: 
використання інституту центральних контрагентів, 
вимоги щодо розкриття інформації про діяльність 
організації та організація роботи торгівельних пло-
щадок [9, ст. 29]. 

Таблиця 1
Класифікація інструментів макропруденційної 
політики за методикою Банку Англії [9, ст. 29-39]

Об’єкт впливу Інструмент

Баланс фінансо-
вих установ

Контрциклічний буфер капіталу
Галузеві вимоги до капіталу (ваго-
ві коефіцієнти ризику)
Максимальні значення коефіцієнта 
левериджу
Динамічне резервування
Обмеження на розподіл прибутку
Додатковий буфер ліквідності

Терміни і умови 
кредитів та 
інші фінансові 
операції

Максимальні ліміти на співвідно-
шення суми кредиту до вартості 
забезпечення (LTV)
Максимальні ліміти на співвідно-
шення суми кредиту до доходу (LTI)
Депозитна маржа

Структура 
фінансового 
ринку

Використання інституту централь-
них контрагентів. 
Організація роботи торгівельних 
площадок. 
Вимоги до розкриття інформації

Далі розглянемо більш детально кожен із зазначе-
них інструментів. Спочатку розглянемо першу групу 
інструментів.

Контрциклічний буфер капіталу являється од-
ним із основних макропруденційних інструментів. 
Вимоги до його формування застосовуються у ви-
падку підвищення рівня системного ризику (напри-
клад, стрімкий ріст обсягів кредитування – показник 
кредит / ВВП). Формування даного виду капіталу 
забезпечується завдяки обмеженням на розподіл чи-
стого прибутку (виплата бонусів, дивідендів та ін.). 
Розмір буферу може бути в діапазоні від 0 до 2,5% 
вартості активів, зважених на ризик (за рішенням на-
ціонального регулятора може біти навіть вище). Роз-
мір буфера для банків з міжнародними активами роз-
раховується як середньозважена по національним та 
іноземним активам. Застосування даного інструмен-
ту передбачається в рамках стандартів Базеля ІІІ.

Інструмент «галузеві вимоги до капіталу» пропо-
нує більш цільовий підхід за попередній, оскільки 
дозволяє боротися з нарощенням ризику в окремих 
секторах. Даний інструмент вимагає від банків три-
мати буфер капіталу в розмірі понад мікропруден-
ційних вимог до окремих секторів. Він спрямований 
на стримання надмірного зростання кредитування 
в секторі і може бути націленим на конкретні види 
кредитів, певну групу позичальників, позики, ви-
ражені в певній валюті та враховувати особливості 
перегрітих областей [9, ст. 13].

Максимальні значення коефіцієнта левериджу. 
Коефіцієнт левериджу (співвідношення власних 
та позикових коштів) є нововведенням Безелю ІІІ, 
оскільки раніше даний показник розглядався як ко-
ефіцієнт Угоди про капітал. Застосування даного ін-
струменту має на меті обмежити банки від ризиків 
шляхом встановлення розміру коефіцієнта левери-
джу (максимального плеча) – співвідношення обсягу 
капіталу першого рівня (Tier 1) до загальних активів 
без скоригування на коефіцієнт ризику – на рівні 3 
% [6].

Динамічне резервування - інструмент макропру-
денційної політики, що передбачає створення бан-
ками резервів на покриття збитків по проблемних 
позиках у період кредитного буму і їх використан-
ня у період кризи [7, ст. 9]. Динамічне резервування 
використовується з метою зменшення впливу на фі-
нансові показники діяльності банківського сектору 
кредитного циклу. За характером свого впливу даний 
інструмент є подібним до контрциклічного буферу 
капіталу. При розрахунку динамічних резервів необ-
хідно враховувати як поточні, так і довгострокові 
очікувані втрати по кредитному портфелю. Найбіль-
шу практику з використання даного інструменту має 
Іспанія, де він був введений ще в 2000 р. За методи-
кою Банку Іспанії динамічні резерви визначаються 
як додатковий резерв до основної частини резервів, 
що являє собою частку від обсягу кредитного порт-
фелю. Для різних категорій кредитів обсяг динаміч-
них резервів розраховується як добуток середнього 
значення очікуваних збитків по проблемних креди-
тах на коефіцієнт ризику для даної категорії [11, ст. 
24], [14,ст. 17].

Обмеження на розподіл прибутку – це інстру-
мент, що використовується для обмеження частки 
розподіленого прибутку, що виплачується власни-
кам звичайних акцій у вигляді дивідендів та викупу 
акцій шляхом дискреційних винагород. Його вико-
ристання допоможе банкам зберегти значну частку 
доходів і таким чином підвищити рівень капіталу.

Додатковий буфер ліквідності являє собою до-
ступні ліквідні кошти, які використовуються з метою 
покриття додаткової потреби в ліквідності, що може 
виникнути в умовах стресу протягом короткого часу, 
тобто виникненні ситуації неспівпадіння термінів 
погашення та реалізації зобов’язань. Буфер ліквід-
ності має формуватися з високоліквідних активів та 
бути достатнім для покриття чистого відпливу гро-
шових коштів на період стресу терміном не менше 
30 діб [9, ст. 13]. 
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Далі перейдемо до розгляду другого типу інстру-
ментів, що впливають на терміни і умови кредитів та 
інші фінансові операції. 

Максимальні ліміти на співвідношення суми кре-
диту до вартості забезпечення (LTV – loan to value). 
Даний показник омежує можливість домашніх гос-
подарств до запозичень. Таке обмеження знижує 
ризик проциклічності забезпеченого кредитування, 
оскільки взаємозалежність між цінами на житло та 
можливістю домашніх господарств отримати кре-
дит, виходячи із вартості забезпечення, носять про-
циклічний характер. Встановлений на відповідному 
рівні даний показник обмежує системний ризик.

Максимальні ліміти на співвідношення суми кре-
диту до доходу (LTІ – loan to income). Застосування 
цього інструменту обмежує можливість домашніх 
господарств отримати іпотечний кредит в залежнос-
ті від суми їх річного доходу. Якщо даний показник 
використовується поодиноко, то він належить до за-
ходів пруденційного регулювання якості банківських 
активів. Якщо ж він використовується в комплексі з 
LTV, то це дозволяє більш ефективно знизити проци-
клічність забезпеченого кредитування [1, ст. 35-36].

Вимоги до гарантійного забезпечення операцій з 
похідними фінансовими інструментами (депозитна 
маржа). Депозитна маржа являє собою спеціальний 
гарантійний внесок на умовах повернення (1-10% 
ринкової вартості базового активу), що сплачується 
організатору торгівлі при відкритті позиції за похід-
ним фінансовим інструментом. Встановлення висо-
кої ставки гарантійного забезпечення проявляється в 
зниженні оборотів ринку та в зміні вартості фінансо-
вих інструментів. Вимоги до мінімальної депозитної 
маржі також обмежують надмірне нарощення балан-
сових позицій банків та згладжує циклічність діло-
вої активності фінансової системи [2, ст. 3].

Далі розглянемо останню групу, інструменти якої 
впливають на структуру фінансового ринку.

Використання інституту центральних контр-
агентів. Центральний контрагент виступає в якос-
ті покупця для кожного продавця і продавця для 
кожного покупця. У випадку, якщо одна сторона з 
об’єктивних чи суб’єктивних причин відмовиться 
від виконання своїх зобов’язань, то контрагент є га-
рантом виконання угоди. При цьому сам контрагент 
є об’єктом нагляду з боку макрорегулятора. 

Організація роботи торгівельних площадок. Да-
ний інструмент може бути використаний з метою 
організації регульованих спеціальних торгівельних 
площадок для торгівлі конкретними цінними папе-
рами та контрактами похідних фінансових інстру-
ментів. 

Вимоги до розкриття інформації. Зазначений ін-
струмент може використовуватися для підвищення 
регулярності звітності фінансових установ, у випад-
ку необхідності розкриття інформації щодо конкрет-
них ризиків [9, ст. 13].

В Німеччині також був створений окремий ре-
гулятивний орган, що займається розробкою та ре-
алізацією макропруденційної політики – Комітет 
з фінансової стабільності (FSC -Financial Stability 

Committee), який є підконтрольним Бундесбанку. В 
свою чергу, Бундесбанк використовує іншу класифі-
кацію інструментів макропруденційної політики ви-
діляючи при цьому також три їх типи:

1. «М’які» інструменти, що направлені на комуні-
кацію з громадськістю з питань фінансової стабіль-
ності. Даний інструмент має використовуватися на 
ранній стадії формування ризику і його ефективність 
багато в чому залежить від репутації макропруден-
ційного регулятора. Бундесбанк публікує власні ана-
лізи та оцінки фінансової стійкості, що робить ма-
кропруденційну політику прозорою.

2. Проміжні – рекомендації та попередження 
учасникам фінансового ринку. Саме ці проміжні ін-
струменти є ключовими інструментами макропру-
денційної політики Німеччини (FSC) та Європей-
ського Союзу (ESRB - ). Вони полягають в розробці 
конкретних рекомендацій про те, які заходи необхід-
но вжити для усунення ризику.

3. «Жорсткі» – міри макропруденційної політики, 
що закріплюються законодавчо та є обов’язковими 
до виконання. Жорсткі інструменти також в свою 
чергу класифікуються в залежності від того, на який 
аспект системного ризику направлене регулювання: 

1) інструменти, що впливають на капітал: контр-
циклічний буфер капіталу, рівень левериджу;

2) інструменти, що впливають на стійкість фі-
нансових установ: максимальні ліміти на співвідно-
шення суми кредиту до вартості забезпечення (LTV), 
максимальні ліміти на співвідношення суми кредиту 
до доходу (LTI), максимальні ліміти на співвідно-
шення суми боргу до доходу (DTI);

3) рівні ліквідності та фондування: рівень по-
криття ліквідності (LCR), рівень ліквідних активів 
(LAR), показник чистого стабільного фінансування 
(фондування) (NSFR);

4) галузеві вагові коефіцієнти ризику;
5) додатковий капітал для системно значущих 

банків [13, ст. 49-53]
Таким чином, Бундесбанк використовує деякі ін-

струменти ідентичні тим, що й Банк Англії, проте він 
має в своєму арсеналі й інші інструменти. Зокрема, 
наряду з такими інструментами як LTV та LTI, він 
використовує ще й DTI (максимальні ліміти на спів-
відношення суми боргу до доходу), що являє собою 
відношення сукупного боргу позичальника до його 
наявного доходу. Використання в комплексі всіх 
цих трьох інструментів допоможе більш ефективно 
зменшити проциклічність в сфері кредитування.

Використання таких інструментів як коефіцієнт 
покриття ліквідності (відношення запасу високо-
ліквідних активів до чистого відтоку готівки під час 
стресу) та рівень ліквідних активів (відношення за-
пасу високоліквідних активів до сукупних активів) 
знижує ймовірність виникнення кризи ліквідності, 
тим самим протидіючи короткостроковим ризикам у 
фінансовій сфері. Показник чистого стабільного фі-
нансування (NSFR – відношення обсягу стабільного 
фінансування до необхідного обсягу фінансування) 
застосовується з метою регулювання ризику втрати 
банком ліквідності в результаті розміщення коштів у 
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довгострокові активи, які повинні бути покриті ста-
більними пасивами не менше, ніж на 100%. Таким 
чином, банки можуть прогнозувати залучення кон-
кретних обсягів ресурсів від конкретних джерел. Це 
також зменшує залежність банків від короткостроко-
вого фінансування та сприяє зростанню стабільності 
комбінованого фінансування [4, ст. 25-27].

Класифікація інструментів, запропонована екс-
пертами Групи тридцяти, передбачає здійснення 
регулювання залежно від об’єкта макропруденцій-
ної політики. Проаналізувавши дану класифікацію 
наведену в табл. 2, варто зробити висновок, що за-
пропоновані інструменти направлені на підвищення 
стійкості фінансової системи до системного ризику 
та на пом’якшення наслідків внутрішніх ризиків, що 
виникають через ефект «доміно». Проте вони не пе-
редбачають запобіганню наслідків пов’язаних з ци-
клічним розвитком економіки. В наборі інструментів 
даної класифікації зазначений такий інструмент як 
стресс-тестування, увага до якого особливо зросла у 
посткризовий період. Стресс-тестування – це аналі-
тичний інструмент, що полягає у визначенні оцінки 
потенційних втрат фінансово-кредитних організа-
цій за ряду заданих факторах ризику. З метою про-
ведення ефективного стресс-тестування доцільно 
враховувати не лише кількісний, а й якісний аналіз, 
який полягає в оцінці здатності банку компенсувати 
можливі втрати та у визначенні комплексу дій для 
зниження комплексу ризиків і збереженню капіталу 
[10, ст. 16].

Існує і інша класифікація макропруденційних ін-
струментів запропонована Комітетом з глобальної 
фінансової системи та практично застосована Бан-

ком міжнародних розрахунків (табл. 3). Дана класи-
фікація, на відміну від усіх попередніх, доповнена 
спеціальними вимогами до інститутів інфраструкту-
ри фінансового ринку. Проте, недоліком даної кла-
сифікації, на нашу думку, є те, що вона взагалі не 
включає інструментів, які б забезпечували створен-
ня запасів банками на випадок ризику ліквідності, у 
вигляді буферів чи резервів.

Таблиця 3
Класифікація інструментів макропруденційної політики Комітету з глобальної фінансової системи 
[12, ст. 31]

Область не-
стабільності

Банки Інші інвес-
тори крім 

банків

Учасники 
ринку цін-

них паперів

Інститути 
інфраструк-

туриСтруктура балансу Кредитні вимоги
Фінансовий 
леверидж

– нормативи достатності 
капіталу;
– коефіцієнти зваження 
ризику;
норми резервування на 
можливі втрати;
– обмеження на розподіл 
прибутку;
– обмеження на ріст кре-
дитного портфелю

– обмеження граничного 
відношення суми кредиту 
та забезпечення по ньому;
– обмеження граничного 
відношення процентних 
виплат та доходу пози-
чальника;
– обмеження неспівпа-
діння терміну вимог та 
зобовязань

ліміти на 
маржу та 
мінімальний 
дисконт

Ризик ліквід-
ності та ринко-
вий ризик

– нормування ліквідності;
обмеження на валютне 
кредитування;
– обмеження неспівпа-
діння терміну вимог та 
зобов’язань;
– обмеження валютної 
позиції

правила оцінки вартості 
фінансових інструментів

обмеження 
на валютну 
позицію

проведення 
операцій 
центрально-
го банку на 
відкритому 
ринку

вимоги до 
учасників 
валютних 
торгів (гаран-
тійний фонд, 
попереднє 
депонування)

Взаємозалеж-
ність системо 
утворюючих 
гравців

– ліміти ризику концен-
трації;
– додаткові вимоги до 
капіталу;
вимоги до дочірніх 
структур

вимоги до 
центральних 
контрагентів

Таблиця 2
Класифікація інструментів макропруденційної 
політики за методикою «Групи Тридцяти»
[8, ст. 9]

Об’єкт 
регулювання Інструмент

Кредитна
експансія

Динамічний норматив співвідно-
шення обсягу кредитів до вартості 
застави

Леверидж

Контрциклічний буфер капіталу
Стресс-тестування для оцінки до-
статності капіталу
Коефіцієнт валового левериджу 
(співвідношення капіталу та активів)
Підвищений коефіцієнт зважування 
ризику в нормативі достатності капі-
талу по торговому портфелю цінних 
паперів

Ліквідність

Додатковий буфер ліквідності
Норматив співвідношення довго-
строкових активів та довгострокових 
зобов’язань
Норматив співвідношення коротко-
строкових активів та короткостроко-
вих зобов’язань
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Загалом, виділяють два підходи до застосування 
інструментів макропруденційної політики: підхід 
змінних інструментів та підхід постійних інстру-
ментів. Перший підхід базується на використанні 
пруденційних норм, що варіюються в часі. Дру-
гий же підхід передбачає використання постійних 
обов’язкових нормативів. При цьому, Група трид-
цяти наголошує, що використання обох підходів є 
необхідною умовою реалізації успішної макропру-
денційної політики.

На нашу думку, кожен макропруденційний регу-
лятор повинен мати широкий набір інструментів ре-
гулювання, що дозволить більш ефективно знизити 
чи нівелювати системний ризик. Тож, на основі про-
веденого дослідження, ми розробили власну класи-
фікацію макропруденційних інструментів за крите-
рієм напряму регулювання (табл. 4). Всі інструменти 
ми розділи на чотири групи:

1. Інструменти, що дозволяють виявляти та про-
водити оцінку системних ризиків. До даної групи, 
окрім тих інструментів, що були раніше розглянуті, 
ми включили методологію з виявлення глобальних 
системоутворюючих фінансових інститутів. Тобто 
введення спеціальних кількісних та якісних параме-
трів, які б допомагали виявляти такі інститути.

2. Інструменти направлені на зменшення проци-
клічності фінансової системи, тобто на зменшення 
коливань фінансової активності.

3. Інструменти, що використовуються з метою 
лімітування концентрації ризиків. Механізм лімі-
тування концентрації ризиків використовується за 
тими операціями, які виходять за межі допустимого 
рівня, тобто за такими, які здійснюються у зоні кри-
тичного або катастрофічного ризику. Таке лімітуван-
ня здійснюється шляхом встановлення конкретних 
нормативів. Всі інструменти даної групи ми розділи 
на три підгрупи за областю регулювання: кредитна 
експансія, леверидж, ліквідність.

4. Інструменти направлені на зниження 
взаємозв’язку між системоутворюючими інститута-
ми, який в момент системного ризику проявляється 
в ефекті «доміно» і в результаті приводить до кризи 
усієї фінансової системи.

Вибір того чи іншого макропруденційного інстру-
менту залежить від ряду критеріїв. По-перше, при 
виборі інструменту важливе значення має швидкість 
його дії та тривалість породжуваного ним імпульсу 
у фінансовому секторі. Немаловажним критерієм є 
транспарентність макропруденційного інструменту, 
тобто інформаційна прозорість щодо механізму його 
використання. Врахування критерію транспарент-
ності допоможе регулятору більш ефективно доне-
сти методологію своїх дій до учасників фінансового 
ринку. При визначенні ступеня ефективності інстру-
ментів, необхідно їх розглядати у взаємозв’язку з ви-
тратами на їх використання та їх можливими побіч-
ними негативними ефектами [2, ст. 4].

Висновки. Підсумовуючи результати дослі-
дження, варто зазначити, що на сьогодні питання 
розробки та реалізації макропруденційної політи-
ки має бути одним із першочергових завдань для 

уряду кожної держави. Методами регулювання, що 
застосовуються в рамках макропруденційної по-
літики для управління системним фінансовим ри-
зиком є макропруденційні інструменти. Викорис-
тання макропруденційних інструментів - відносно 
нове явище в практиці державного регулювання. 
Застосування більшості інструментів макропруден-
ційної політики передбачається в рамках стандартів 
Базеля ІІІ. Наявний досвід окремих країн щодо за-
стосування макропруденційних інструментів свід-
чить про їх ефективність. Проте на сьогодні ще не 
сформовано єдиного набору інструментів та єдиної 
класифікації, тож нами було запропоновано влас-
ну класифікацію залежно від напрямів реалізації 

Таблиця 4
Класифікація інструментів макропруденційної 
політики за напрямами регулювання [власна 
розробка]

Напрям 
регулювання Інструменти

Виявлення та 
оцінка систем-
них ризиків

Вимоги до розкриття інформації
Стресс-тестування для оцінки до-
статності капіталу
Методологія з виявлення глобальних 
системоутворюючих фінансових 
інститутів

Зменшення 
проциклічнос-
ті фінансової 
системи

онтрциклічний буфер капіталу
Галузеві вимоги до капіталу
Динамічне резервування
Обмеження на розподіл прибутку

Лімітування 
концентрації 
ризиків за 
секторами

Кредитна експансія:
– Максимальні ліміти на співвід-
ношення суми кредиту до вартості 
забезпечення (LTV)
– Максимальні ліміти на співвідно-
шення суми кредиту до доходу (LTI)
– Максимальні ліміти на співвідно-
шення суми боргу до доходу (DTI)
– Максимальні ліміти на валютне 
кредитування;
– Динамічний норматив співвідно-
шення обсягу кредитів до вартості 
застави

Леверидж:
– Максимальні значення коефіцієнта 
левериджу
– Депозитна маржа

Ліквідність:
– Обмеження неспівпадіння терміну 
вимог та зобов’язань;
– Обмеження валютної позиції
– Норматив співвідношення довго-
строкових активів та довгострокових 
зобов’язань
– Норматив співвідношення коротко-
строкових активів та короткостроко-
вих зобов’язань

Зниження 
взаємозв’язку 
між системо-
утворюючими 
інститутами

Використання інституту центральних 
контрагентів.
Додаткові вимоги до капіталу;
Вимоги до дочірніх структур
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макропруденційної політики. Практична ефектив-
ність застосування макропруденціальних інстру-
ментів залежить від точності їх налаштування, що 
враховує особливості національної економіки та 
фінансової системи, їх уразливості перед різними 

факторами системного ризику. При цьому, макро-
пруденційна політика не направлена на заміну тра-
диційного регулювання економіки, більше того, на 
інструментальному рівні вона доповнює мікропру-
денційну політику
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Рассмотрена роль инструментов макропруденциальной политики в системе обеспечения финан-
совой стабильности. Суть и область применения основных макропруденциальных инструментов 
исследованы. Проанализированы различные подходы к классификации инструментов макропру-
денциальной политики. Предложена собственная классификация и оптимальный набор макропру-
денциальных инструментов. Основные критерии при отборе инструментов указано.
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МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ МАРКЕТИНГУ 
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Розглянуто теоретичні положення, розроблено методичні рекомендації для розвитку меха-
нізмів маркетингу в оптовій компанії. Виявлено, що формування і функціонування систем 
розподілу, просування товарів є актуальними для оптових компаній. Щоб забезпечити про-
дажі оптові компанії змушені шукати і розвивати ефективні механізми маркетингу. Оптова 
торгівля виконує центральну розподільну функцію між виробниками і споживачами. Оптові 
торговці повинні приймати ряд маркетингових рішень. В залежності від прийнятого мар-
кетингового рішення оптовим торговцем формується механізм маркетингу, який доцільно 
застосувати. Застосовувати механізми маркетингу можна як окремо, так і у комплексі, ком-
бінуючи один з іншим.
Ключові слова: оптова торгівля, маркетингові рішення, механізми маркетингу.

Постановка проблеми. Проблеми формування і 
функціонування систем розподілу і просування то-
варів, розроблення стратегії розвитку організації з 
урахуванням змін у зовнішньому та внутрішньому 
середовищі, а також оцінка ефективності роботи 
торгового персоналу є особливо актуальними для 
оптових компаній. В умовах, коли загострюється 
конкуренція з боку роздрібних мереж, які створю-
ють власні закупівельно-розподільчі центри і праг-
нуть оминути таку ланку в каналі розподілу як опто-
ва торгівля, а в деяких випадках самі виступають в 
якості оптових організацій, оптові компанії змушені 
шукати і розвивати різноманітні механізми марке-
тингу, вибираючи серед них найбільш ефективні, 
щоб забезпечити собі достатні продажі та прибутко-
ву діяльність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у дослідження ролі маркетингу в сфері 
оптової торгівлі зробили такі зарубіжні вчені-еко-
номісти, як Ф. Котлер, М. Портер, Дж. М. Еванс. 
Ними було дано власне розуміння такого значення 
як «оптова торгівля», сформульовано ряд маркетин-
гових рішень, які виконує оптовий торговець. В су-
часних умовах даним дослідженням продовжує при-
діляти першочергову увагу частина вітчизняних та 
зарубіжних економістів. Зокрема серед них можна 
виділити В. М. Наумова, Б. Гантера, А. Генрі, Л. С. 
Шевченка, В. І. Сергєєва. Недостатню увагу автора-
ми було приділено механізмам маркетингу оптової 
торгівлі. Їх характеристиці та виділенні найбільш 
ефективних серед них у відповідності до маркетин-
гових рішень, які виконує оптовий торговець.

Мета статті. Розробка методичних рекомендацій 
для розвитку механізмів маркетингу в оптовій ком-
панії.

У статті для досягнення мети поставлено наступ-
не завдання: виявити особливості застосування ме-
ханізмів маркетингу в сфері оптової торгівлі.

Виклад основного матеріалу. Однією з осно-
вних задач торгівлі є забезпечення ефективного руху 
товарів від виробників до кінцевих покупців (спо-
живачів). У багатьох випадках такий рух товару не 
може бути здійснений без участі оптової торгівлі, що 
забезпечує відповідне накопичення необхідних това-
рів та їх переміщення в просторі та часі [9].

Оптова торгівля, будучи найважливішою ланкою 
вільноївзаємодії між учасниками акта купівлі-прода-
жу, реалізує цей акт у крупних обсягах і великими 
партіями товарів [5, с. 429].

Традиційно вважається, що оптова торгівля - це 
продаж відносно великими партіями, а ділення і про-
даж зменшених партій, що відрізняються від стан-
дартних розміром або кількістю, - роздріб [7, с. 123].

На відміну від роздрібної, оптова торгівля прак-
тично завжди пов’язувалася з надходженням товарів 
партіями, минаючи начальну стадію їх руху на ри-
нок. Будь-якої іншої ознаки, зокрема, руху товару в 
особисте або виробниче споживання, надходження 
товару в торгово-збутову мережу для подальшої пе-
репродажу тощо, фактично не існувало [3, с. 82].

Ф.Котлер дає такі визначення оптової торгівлі: 
«Будь-яка діяльність, що пов’язана з продажем то-
варів чи послуг, їхнього наступної перепродажу чи 
використання у виробництві» [2, с. 286].

В Україні значення терміна «оптова торгівля» 
можна знайти в листі Міністерства зовнішньоеконо-
мічних зв’язків і торгівлі України від 17.03.98 р. за 
№ 5-03/29-192, яке містить витяги з проекту галузе-
вого стандарту України «Роздрібна, оптова торгівля і 
громадське харчування. Основні поняття. Терміни та 
визначення» [1].

Об’єктивна необхідність оптової торгівлі товара-
ми обумовлюється неможливістю продажу населен-
ню безпосередньо їх виробниками, так як вони ви-
пускають товари, що реалізуються у багатьох містах 
і населених пунктах великими партіями [4, с. 12].
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Отже, оптова торгівля виконує центральну роз-
подільну функцію між виробниками і споживачами. 
Закуповуючи товари у виробника, вона є проміжним 
покупцем (споживачем). Продаючи товари кінцевим 
споживачам, оптова торгівля виступає проміжним 
продавцем [8, с. 464].

Оптова торгівля виконує ряд функцій, серед яких:
- закупівля і формування товарного асортименту;
- збір, опрацювання інформації про ринок;
- складування, зберігання та транспортування то-

вару;
- фінансування поставок (передплата, кредит);
- продаж товарів;
- відбір, формування партій поставок;
- прийняття ризику пошкодження, застарівання 

товару і розкрадання;
- надання консультативних послуг [8, с. 618].
Отже, величезна роль оптових торговців в тому, 

що вони забезпечують ефективність торгового про-
цесу. По-перше, малому виробнику з обмеженими 
фінансовими ресурсами не під силу створити і утри-
мувати організацію прямого маркетингу. По-друге, 
навіть маючи достатній капітал, виробник швидше 
віддасть перевагу розвитку виробництва, а не на 
організацію оптової торгівлі. По-третє, ефектив-
ність діяльності оптовий торговців напевно вище 
завдяки розмаху операцій, більшій кількості ділових 
контактів у сфері роздрібної торгівлі та наявності в 
них спеціальних знань і умінь. По-четверте, роздріб-
ні торговці, що мають справу з широким товарним 
асортиментом, нерідко воліють закуповувати весь 
набір товарів в одного оптового торговця, а не части-
нами в різних виробників. Таким чином, і у роздріб-
них торговців, і у виробників є всі підстави вдавати-
ся до послуг оптових торговців [6, с. 18].

Оптові торговці повинні також приймати ряд 
маркетингових рішень. Серед яких рішення про ці-
льовий ринок, рішення про товарний асортимент і 
комплекс послуг, рішення про ціни, рішення про ме-
тоди стимулювання, рішення про місце розміщення 
підприємства [10].

Рішення про цільовий ринок. Оптовий торгов-
цям необхідно визначити свій цільовий ринок, а не 
намагатися обслужити відразу всіх. Оптовий торго-
вець може вибрати цільову групу клієнтів за такими 
ознаками: розміри групи (наприклад, тільки великі 
роздрібні торговці), її вид (наприклад, тільки магази-
ни продовольчих товарів), гострота зацікавленості в 
послузі (наприклад, клієнти, що потребують креди-
туванні) та ін. В рамках цільової групи оптовий тор-
говець може виділити найбільш вигідних для себе 
клієнтів, розробити для них привабливі пропозиції і 
установити з ними більш тісні відносини. Він може 
запропонувати таким клієнтам систему автоматич-
ної видачі повторних замовлень, організувати курси 
для навчання керівництва та консультаційну службу 
і навіть виступити в якості спонсора добровільної 
мережі. Одночасно оптовий торговець може відна-
дити від себе менш вигідних клієнтів, встановивши 
більш високі обсяги мінімальних замовлень або над-
бавки до ціни за замовлення невеликого обсягу [10].

Вважаємо, що стосовно рішення про цільовий 
ринок бажано застосовувати такий ефективний ме-
ханізм маркетингу, як маркетингове дослідження 
цільового ринку, яке допоможе оптовій компанії ви-
брати найбільш перспективну для себе групу клієн-
тів, з якою вона буде працювати в перспективі. Також 
своєчасне проведення маркетингового дослідження 
цільового ринку дозволить змінювати існуючу ці-
льову групу клієнтів шляхом відмови співпрацювати 
з менш вигідними клієнтами та заміною їх на більш 
вигідних у відповідності до мінливого стану зовніш-
нього середовища підприємства.

Рішення про товарний асортимент і комплекс по-
слуг. «Товаром» оптового торговця є запропонова-
ний асортимент. На оптових торговців чинять силь-
ний тиск, щоб вони пропонували повний асортимент 
і підтримували достатні запаси товарів для негайної 
поставки. Але це може негативно позначитися на 
прибутках. Оптові торговці думають над тим, якою 
кількістю асортиментних груп товарів займатися, і 
відбирають тільки найбільш вигідні для себе товарні 
групи [10].

Одночасно оптові торговці вирішують, які саме 
послуги допомагають досягти найбільш тісних від-
носин з клієнтами, а від яких послуг слід відмови-
тись чи зробити їх платними [10].

Вважаємо, що стосовно рішення про товарний 
асортимент і комплекс послуг бажано застосовувати 
такий ефективний механізм маркетингу, як форму-
вання оптимального товарного асортименту. Тобто 
знаходження такого складу товарного асортименту, 
який би в достатній мірі задовольняв клієнтів опто-
вої компанії та не мав негативного впливу на при-
бутки оптової компанії. Відносно послуг основне 
завдання механізму маркетингу є формування чітко 
вираженого комплексу послуг, найбільш цінних з 
точки зору клієнтів.

Рішення про ціни. Для покриття своїх витрат 
оптовий торговець зазвичай виробляє певну націн-
ку, скажімо, 20 % на первісну вартість товарів. Ви-
трати можуть досягати 17 % валового прибутку, тоді 
чистий прибуток оптового торговця складе всього 3 
%. У конкурентному середовищі чистий прибуток 
оптової торгівлі може не досягати і 2 %. Тому оптові 
торговці починають експериментувати з новими під-
ходами до проблем ціноутворення. Вони, наприклад, 
можуть скоротити розміри чистого прибутку на якісь 
товари, щоб завоювати собі більше необхідних клі-
єнтів. Вони можуть запропонувати постачальнику 
встановити низьку пільгову ціну, якщо завдяки цьо-
му можна збільшити обсяг збуту [10].

Вважаємо, що стосовно рішень про ціни бажано 
застосовувати такий ефективний механізм марке-
тингу, як система знижок для постійних клієнтів та 
стандартна ціна для нових клієнтів, які будуть заці-
кавлені у постійній співпраці з оптовою компанією 
задля зниження власних витрат на послуги, що надає 
оптова компанія, та на стабільну ціну за послуги, яка 
буде отримана, коли новий клієнт стане постійним.

Рішення про методи стимулювання збуту. Біль-
шість оптових торговців не надто замислюються 
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про стимулювання збуту. Воно носить в основному 
випадковий характер. Не відпрацьована техніка осо-
бистого продажу, оскільки оптові торговці і досі роз-
глядають збут як переговори одного комівояжера з 
одним клієнтом, а не як колективні зусилля по забез-
печенню продажів основним клієнтам, зміцненню 
відносин з цими клієнтами і задоволенню їх потреб 
в послугах. Оптовим торговцям необхідно взяти на 
озброєння і деякі прийоми неособистого стимулю-
вання, застосовувані роздрібними торговцями [10].

Вважаємо, що стосовно рішень про методи сти-
мулювання збуту бажано застосовувати такий ефек-
тивний механізм маркетингу, як реклама, а саме роз-
повсюдження рекламних звернень на ринку В2В, 
брендування автомобілю, що здійснює перевезення 
товарів до клієнтів оптової компанії. Все це буде слу-
гувати збільшенням рівня інформованості стосовно 
певної оптової компанії, що використовує такі ме-
ханізми маркетингу, а в подальшому – збільшенням 
клієнтів оптової компанії.

Рішення про місце розміщення підприємства. 
Оптові торговці зазвичай розміщують свої підприєм-
ства в районах з низькою орендною платою і низьким 
оподаткуванням, витрачають мінімум коштів на бла-
гоустрій території і обладнання приміщень. Нерідко 
застосовують застарілі методи вантажопереробки і 
проходження замовлень. Для боротьби зі зростаючи-
ми витратами передові оптові торговці розробляють 
нові методи і прийоми діяльності. Однією з таких 
розробок стало створення автоматизованих складів, 
керованих за допомогою комп’ютерів [10].

Вважаємо, що стосовно рішень про місце роз-

міщення підприємства бажано застосовувати такий 
ефективний механізм маркетингу, як просування то-
вару. Розміщення підприємства в районах з низькою 
орендною платою і низьким оподаткуванням є ефек-
тивним з точки зору витрат, але розміщуючи підпри-
ємство в незручному місці, куди споживачам важко 
потрапити, губиться змога торгувати товарами на 
пряму зі споживачами, без роздрібного торговця, ма-
ючи свій власний магазин біля складу, в якому мож-
на збувати остатки непроданих товарів, або товарів, 
які користуються значним попитом.

Отже, застосування того чи іншого механізму 
маркетингу залежить від маркетингових рішень, які 
приймає оптовий торговець. Застосовувати механіз-
ми маркетингу можна як окремо, так і у комплексі, 
комбінуючи один з іншим.

Висновки. Гостра конкурентна боротьба з боку 
роздрібних мереж, які створюють власні закупівель-
но-розподільчі центри і прагнуть оминути таку ланку 
в каналі розподілу як оптова торгівля спричинило ак-
тивізацію розвитку різноманітних механізмів марке-
тингу з боку останніх та їх впровадження задля підви-
щення ефективності діяльності оптової компанії. 

Механізми маркетингу формуються у відповід-
ності до ряду маркетингових рішень, які зазвичай 
приймаються оптовими торговцями: про цільовий 
ринок, рішення про товарний асортимент і комп-
лекс послуг, рішення про ціни, рішення про методи 
стимулювання, рішення про місце розміщення під-
приємства. Можливе окреме або комплексне впрова-
дження механізмів маркетингу в діяльність оптової 
компанії.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ МАРКЕТИНГА В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ

Коробченко А.А.
студент
Харьковского торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета

Рассмотрены теоретические положения, разработаны методические рекомендации для развития 
механизмов маркетинга в оптовой компании. Выявлено, что формирование и функционирование 
систем распределения, продвижения товаров являются актуальными для оптовых компаний. Чтобы 
обеспечить продажи оптовые компании вынуждены искать и развивать эффективные механизмы 
маркетинга. Оптовая торговля выполняет центральную распределительную функцию между произ-
водителями и потребителями. Оптовые торговцы должны принимать ряд маркетинговых решений. 
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В зависимости от принятого маркетингового решения оптовым торговцем формируется механизм 
маркетинга, который целесообразно применить. Применять механизмы маркетинга можно как от-
дельно, так и в комплексе, комбинируя друг с другом.
Ключевые слова: оптовая торговля, маркетинговые решения, механизмы маркетинга.

METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF MARKETING MECHANISMS
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Scrutinized the theoretical theses, developed methodological recommendations for mechanisms of marketing 
in wholesale company It is revealed that the establishment and operation of distribution systems and promoting 
the goods are relevant for wholesale companies Wholesale companies are forced to seek and develop effective 
mechanisms of marketing to provide sales. Wholesale trade plays a central distribution function between 
producers and consumers. Traders should take a range of marketing solutions. Depending on accepting 
marketing solutions of wholesaler, is formed the mechanism of marketing which is advisable to apply. 
Mechanisms of marketing can to apply both, separately and in complex, combining the one with the other.
Keywords: wholesale trade, marketing solutions, mechanisms of marketing.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF BOND MARKET 
IN UKRAINE ON THE MODERN STAGE

Krekova O.A.
Student
Donetsk National University

The article deals with analysis of bond market over the last years of stock activity in Ukraine. In-
crease in balances of securities in the bank portfolio and other shares after it resumed is presented. 
Look at future of securities is proposed. 
Key words: stock market, deposit-taking corporation, securities, loan securities. 

Raising of problem. The dynamic development of 
Ukrainian economy in transforming economic relations 
contributed to the formation and rapid development of 
domestic financial system, especiallysecurities, which 
has become an important part of the this system. It plays 
an important role in public life and mostly applies to 
business activities and daily lives. Cash relations per-
meate all aspects of life, but because the banks and the 
banking system is playing anconsiderable role.

Analysis of recent research and publications. In 
domestic and foreign economic literature is occupied 
by the study of bank lending. The problem of securi-
ties considerable attention to such foreign economists as 
Ashauer, Johnson, Douglas, Strike, Friedman. Some as-
pects explored in the works of famous Ukrainian scien-
tists O.Baranovsky, V.D. Bazilevich, A.I.Danilenko, V.V. 
Goncharenko, N.Vnukova, M. Krupka, U.Makogon, 
O.Romashka, I. Shkolnik, and others.

The purpose of the article is to investigate the cur-
rent state of securities in Ukraine and its future outlook.

Research results. Securities in the portfolio of other 
deposit-taking corporations

In November 2013, after the three-month reduc-
tion, an increase in balances of securities other than 
shares, issued by residents, resumed. Such dynamics 
were chiefly caused by a growth in banks' investments 
in government securities. Within banks' portfolio by 
maturity date, the portion of demand securitiesand that 
of securities with original maturity up to 1 year showed 
a growth [1].

In November 2013, banks' investments in securi-
ties other than shares, issued by residents, increased 
by 1.6%, amounting to UAH 120.3 billion as of 1 De-
cember 2013. Moreover, their year on yeargrowth rates 
continued to increase, making up 25.8% as compared to 
22.7% in the previous month [4].
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The monthly growth in balances of securities was 
chiefly caused by an augmentation of banks' invest-
ments in the securities issued by the general gov-
ernment. Their balances grew to UAH 91.7 billion 
(1.7%as much as in the previous month). As a result, 
within banks' securities portfolio, the portion of the se-
curities issued by the general government continued to 
rise, making up 76.3% at the end of the month. Banks' 
investments in securities of the non-financial corpora-
tions sector also increased (figure 1).

By maturity dates, securities with original maturity 
over 2 years prevailed despite their November reduction 
(down by 0.7%). Within the total volume of securities, 
their portion made up 51.0%, being 1.2 p.p. as little as 
in the previous month. At the same time, investments in 
demand securities grew sizably (up byUAH 2.2 billion 
or by 49.5%), while those in debt securities with original 

maturity over 1 year and up to 2years went up by UAH 
0.8 billion or by 4.4%.(figure 2) [5].

By currency type, national currency-denominated 
securities prevailed; within banks' investments in secu-
rities other than shares, issued by residents, the above 
mentioned securities made up 69.6%. In spite of the 
November increase in balances of securities other than 
shares, their portion within claims of banksremained at 
the level of the previous month (table 1).

In November, in contrast to the previous months, hryv-
nia-denominated IGLBs were placed chiefly for a term up 
to 1 year. Their portion made up 61.3% of total national 
currency-denominated IGLBs (in October,9.8%). Within US 
dollar-denominated IGLBs, the bonds with original maturity 
up to 3 years and those with original maturity up to 2 year 
prevailed; their portions made up 36.5% and 35.6% of total 
US-dollar-denominated IGLBs, respectively. (Table 2)

Table 1
Securities other than shares, issued by residents, within the portfolio of deposit-taking corporations in 2013

Descriptions October November
Balances at pe-
riod end, UAH 

billions
Year on year 
change, %

Balances at pe-
riod end, UAH 

billions 
Year on year 
change, %

Portion within 
total volume, 

%
Total 118.4 22.7 120.3 25.8 100.0

Breakdown of securities other than shares by portfolio
Trading 11.2 -31.6 10.6 -34.1 8.8
Available-for-sale 104.4 40.8 106.8 45.8 88.8
Held-to-maturity 2.8 -52.9 2.9 -52.6 2.4

Breakdown of securities other than shares by original maturity
Other financial corporations 2.7 82.7 2.7 76.8 2.2
General government 90.2 16.3 91.7 20.6 76.3
Demand 2.8 -55.0 4.9 -27.4 4.1
Up to 1 year 14.7 -41.6 15.2 -38.4 12.6
Over 1 year and up to 2 years 24.2 58.4 23.2 58.9 19.3
Over 2 years 48.5 57.2 48.4 61.1 40.3
NFCs 25.5 45.5 25.8 43.7 21.5
Demand 1.4 -16.3 1.5 -20.2 1.2
Up to 1 year 3.6 -51.4 3.9 -50.4 3.3
Over 1 year and up to 2 year 8.6 8.9 8.9 10.1 7.4
Over 2 years 11.9 58.0 11.5 57.2 9.6
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Figure 1.Portion of the portfolio of securities other 
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Government securities
In November 2013, the Ministry of Finance of 

Ukraine held auctions on the primary placement of 
IGLBs denominated in the national currency and in US 
dollars. By auctions results, UAH 3.2 billion and USD 
0.8billion were obtained to the State Budget of Ukraine. 
The average weighted yield of the hryvnia-denominated 
IGLBs fell to 7.09% p.a., while that of US dollar-de-
nominated IGLBs declined to 7.77% p.a. [1] 

As of 1 December 2013, total IGLBs in circulation by 
principal totaled UAH 241.4 billion, having increased by 
UAH 6.0 billion or by 2.6% during the reporting month 
due to a 2.6 times growth in volumes of bondsowned by 
nonresidents (to UAH 9.0 billion).

During the reporting month, balances of bonds 
owned by the National Bank of Ukraine declined by 
UAH 0.3 billion to UAH 140.9 billion. As a result, the 
portion ofthe bonds fell to 58.4% (in October, 60.0%), 
having nevertheless remained the largest. [3]

Conclusion. Securities market development in 

emerging economies hinges on meeting investor need-
sand providing the conditions for profit-making. This 
means providing reliability in three critical areas: [2]

• An independent shares registry and depository sys-
tem that ensures the investor that accurate custody of 
ownership records is maintained; that shares will not be 
diluted, wrongfully lost, or challenged. Ownership veri-
fication is also the first step toward meaningful corporate 
governance. 

• A dependable clearance and settlement system that 
provides the investor confidence that the bargain made 
will occur – that shares will transfer and payments be 
received. 

• Market liquidity gives the investor confidence that 
shares that have been purchased can be readily sold. 
There must be sufficient buyers and sellers available to 
provide easy entry and exit from the market. 

Together, these three requirements create the climate 
of confident expectations essential to securities market 
development. 

Table 2
IGLBs placement on the primary market

Description 2012 2013
March June September November

Placement of IGLBs denominated in hryvnias, 
UAH billions 5.8 7.4 4.3 7.8 3.2

Funds obtained to the State Budget of Ukraine
from placement of IGLBs de nominated in na-
tional currency, UAH billions 5.8 5.4 4.3 2.8 3.2

from placement of IGLBs denominatedin US dol-
lars, USD millions 74.1 847.8 20.9 25.0 821.9

from placement of IGLBs denominated in euros, 
EUR millions - - - 61.1 -

Average weighted yield of the IGLBs obtained to the State Budget of Ukraine
IGLBs denominated in national currency, % 13.79 13.24 11.63 13.96 7.09
GLBs denominated in US dollars, % 8.32 7.80 7.81 8.25 7.77
GLBs denominated in euros, % - - - 4.8 -
Retirement of IGLBs of previous issues and pay-
ment of interest on them, UAH billions 1.4 6.9 1.7 6.9 5.9
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РИНКА
ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
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У статті висвітлено аналіз ринка цінних паперів за останні роки фондової діяльності в Україні. По-
казано зростання залишків за цінними паперами в портфелі банків та інших депозитних корпорацій 
після їх скорочення. Подано погляд на перспективу розвитку державних цінних паперів.
Ключові слова: фондовий ринок, депозитні корпорації,цінні папери, державні облігації.
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В статье освещен анализ ринка ценных бумаг за последние годы фондовой деятельности в Украине. 
Показан рост остатков ценных бумаг в портфеле банков и других депозитных корпораций после их 
сокращения. Показан взгляд на перспективу развития государственных ценных бумаг.
Ключевые слова: фондовый рынок, депозитне корпорации, ценные бумаги, государственные об-
лигации.
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ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАМ’ЯТІ 
ЯК ФАКТОР УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІНЦІВ
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Куклюк В.С.
студентка
Хмельницького національного університету

Стаття присвячена дослідженню закономірностей професійної пам'яті, як базової підсис-
теми професійної діяльності, що забезпечує збереження її мотиваційно-цільового вектора, 
відбір і переробку сприйманої інформації, її збереження і використання в рішенні пізнаваль-
них і мнемічних задач.
Ключові слова: пам’ять, професійна діяльність, мнемічні задачі, індивідуально-психоло-
гічні особливості. 

Постановка проблеми. Проблема пам’яті є од-
нією з традиційних проблем класичної та сучасної 
психології. В різних концепціях було розкрито бага-
то закономірностей пам’яті, яка вивчалася переваж-
но або в навчальній діяльності дітей, або в умовах 
лабораторного експерименту. В теперішній час ви-
никає необхідність дослідження мнемічних процесів 
у структурі конкретних видів фахової діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У 
класичних вітчизняних і зарубіжних дослідженнях 

було встановлено функції пам’яті, її процеси, види, її 
зв’язок з активністю суб’єкта, з його пізнавальною ді-
яльністю, умови організації якої обумовлюють ефек-
тивність мнемічних процесів (О. М. Леонтьєв, Л. С. 
Виготський, С. Л. Рубінштейн, П. І. Зінченко, А. О. 
Смірнов, Г. Ебінгауз та ін.). Дослідження пам’яті на 
базі інформаційного та системного підходів сприяли 
розкриттю продуктивних функцій пам’яті в органі-
зації та регуляції діяльності. Відбувається перехід до 
вивчення процесів пам’яті у структурі конкретних 
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видів професійної діяльності: спорті (А. Ц. Пуні), 
операторській діяльності людино-машиних систем, 
пілотів (С. П. Бочарова, С. Г. Кисіль), дизайнерів (О. 
О. Авраменко), вивчається професіогенез пам’яті 
курсантів УВС (О. В. Землянська, В. Б. Шапар).

Проблема вивчення функцій пам’яті як профе-
сійно важливих здібностей особистості перебуває 
на самому початку своєї розробки. Закономірності 
пам’яті завжди проявляються у специфічній індиві-
дуальній формі, і тому вивчення індивідуально-пси-
хологічних особливостей пам’яті спеціалістів сприяє 
як глибшому розкриттю загальних закономірностей 
функціонування професійної пам’яті, так і розробці 
методів професійного відбору спеціалістів на підста-
ві врахування їх мнемічних здібностей.

Постановка завдання. Розкрити індивідуально-
психологічні особливості пам’яті як фактор успіш-
ної професійної діяльності та як професійно важливі 
якості особистості, що зумовлюють ефективність ді-
яльності фахівця в тій чи іншій галузі.

Виклад основного матеріалу. Кожна з психоло-
гічних концепцій пам’яті зробила свій позитивний 
внесок у розкриття різних аспектів роботи пам’яті, 
що свідчить про складність і багатогранність про-
блеми мнемічних процесів. Дослідження пам’яті на 
підставі теорії дій (Ж. Піаже, П. Жане, Ф. Бартлет) 
та теорії єдності свідомості і діяльності (Л. С. Ви-
готський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, А. О. 
Смірнов, П. І. Зінченко та ін.) наблизили вивчення 
закономірностей пам’яті до реальних умов її функ-
ціонування в умовах конкретних видів діяльності: 
ігрової, навчальної, спортивної. Були встановлені 
закономірності пам’яті у зв’язку з умовами органі-
зації пізнавальної діяльності (В. Я. Ляудіс, О. Ф. Іва-
нова, Л. І. Житнікова та ін.). Пам’ять розглядалась 
як продукт діяльності, який забезпечує зберігання її 
результатів.

У руслі системного підходу, який сформувався на 
підставі діяльнісної, структурно-функціональної та 
інформаційної концепцій, були розкриті продуктивні 
функції пам’яті в організації та регуляції цілеспрямо-
ваної діяльності суб’єкта (Б. Ф. Ломов, В. П. Зінчен-
ко, Р. М. Грановська, С. П. Бочарова, Дж. Мілер, Дж. 
Сперлінг та ін.). Пам’ять розглядається не як пасив-
не сховище набутого досвіду, а як активний процес, 
якому притаманні функції якісного і кількісного від-
бору та переробки інформації, функції прогнозування 
та регуляції дій у часі, завдяки чому суб’єкт здатен 
поєднувати минулий, теперішній та наступний пла-
ни своєї діяльності; введено поняття хронотопу як 
функції просторово-часової регуляції. На підставі цих 
досліджень було виділено види пам’яті відповідно їх 
часовим характеристикам: довгочасна, короткочасна і 
миттєва сенсорна пам’ять. В руслі системного підхо-
ду були розроблені методи структурно-функціональ-
ного моделювання процесів пам’яті. Застосування 
цих методів дозволило виявити базову інтегральну 
роль пам’яті в організації усіх компонентів саморегу-
льованої цілеспрямованої діяльності.

Таким чином, системний підхід, асимілюючи до-
сягнення попередніх концепцій, забезпечує водно-

час вищий рівень вивчення мнемічних процесів. На 
підставі цих нових уявлень про структуру і функції 
пам’яті переглядаються і доповнюються традиційні 
теорії пам’яті і навчання, а також здійснюється пере-
хід до вивчення мнемічних функцій у структурі про-
фесійних видів діяльності, зокрема діяльності ци-
вільних і військових операторів у системах «людина 
– техніка», а згодом також в інших видах трудової 
діяльності, які можна віднести до систем «людина 
– людина».

Діяльність управлінця являє собою специфічний 
різновид професійної діяльності. Маючи усі загальні 
структурні компоненти цілеспрямованої діяльності, 
робота управлінця протікає в особливих умовах, що 
зумовлює специфічність категоріального і функціо-
нального складу його пам’яті. Ця робота пов’язана з 
інтелектуальними навантаженнями, які супроводжу-
ють переробку великих обсягів інформації, структу-
рування професійного досвіду в довгочасній пам’яті; 
дискусійні взаємодії з партнерами по роботі, що по-
требує високої динамічності оперативної пам’яті та 
ін. Тому мнемічні здібності управлінця мають стати 
спеціальним об’єктом дослідження в загальній пси-
хології [1].

Загальні закономірності пам’яті завжди реалізу-
ються у діях конкретної особистості фахівця. Наяв-
ність індивідуальних особливостей пам’яті зумовлює 
особистісну варіативність в основних показниках 
ефективності професійної пам’яті, таких як: зміст 
пам’яті (конкретний склад знань, еталони професій-
ної діяльності тощо); обсяг (кількість знань і еталонів, 
що зберігаються в межах довгочасної і короткочасної 
оперативної пам’яті); міцність (здібність до тривало-
го зберігання інформації); динамічність (здібність до 
швидкої переробки інформації); готовність пам’яті; 
оперативна структура (характеризується співвідно-
шенням в пам’яті індивіда сенсорних та логічних за-
собів переробки професійної інформації).

Вивчення індивідуальних особливостей пам’яті 
спеціаліста дозволяє розглядати їх як професійно 
важливі здібності фахівця, в тому числі й управлін-
ців. Індивідуально-психологічні особливості пам’яті 
фахівця необхідно досліджувати як важливі фактори 
успішності професійної діяльності.

У структурі індивідуальної діяльності професі-
онала пам’ять виконує відображувальні, системоз-
вітні та регуляторні функції [2]. Тому при вивченні 
мнемічних особливостей як важливих компонентів 
особистості можна виділити два взаємопов’язані, 
але специфічні аспекти:

– залежність операційної структури мнемічних 
процесів (запам’ятовування, відтворення та ін.), а 
також їх ефективності від індивідуальних особли-
востей особистості фахівця (мотиваційних, типоло-
гічних, інтелектуальних);

– залежність ефективності професійної діяльнос-
ті від продуктивних функцій пам’яті: її змісту, струк-
тури, наявності професійних еталонів, засобів пере-
робки професійно значущої інформації.

В єдності цих аспектів пам’ять фахівця-управ-
лінця функціонує як єдина складна саморегульована 
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відкрита система, що розвивається і удосконалю-
ється в умовах професіогенезу, спеціалізуючись на 
переробці інформації певного виду: образної та ло-
гічної, зорової та слухової тощо. У зв’язку з цим, у 
професіоналів формується певний індивідуальний 
тип пам’яті та індивідуальний стиль інтелектуальної 
переробки професійно значущої інформації.

Аналіз проблеми особистісних відмінностей 
пам’яті показує, що сприятливі для професійної ді-
яльності індивідуально-психологічні особливості 
функціонування мнемічних процесів можуть роз-
глядатися як професійні здібності спеціаліста; вони 
забезпечують високу ефективність прийому, пере-
робки, зберігання і практичного використання про-
фесійно цінної інформації.

Базовою основою професійної діяльності є 
пам’ять в єдності її двох видів – довгочасної та ко-
роткочасної оперативної. Довгочасна пам’ять висту-
пає як система організації і забезпечення індивіду-
ального досвіду особистості, її цільових установок, 
мотивації, еталонів діяльності, загальнокультурних 
та професійних знань, тобто виступає як індивіду-
альний суб’єктивний «інтернет».

Оперативна пам’ять – це комунікативний блок, 
що здійснює взамозв’язок довгочасної пам’яті з 
усіма іншими структурними компонентами про-
фесійної діяльності. Сенсорна (іконічна) пам’ять 
здійснює пошук, прийом і динамічну переробку 
вхідної інформації у відповідності з мотиваційними 
стимулами, що надходять через оперативну пам’ять 
з пам’яті довгочасної [3]. Таким чином, пам’ять 
суб’єкта в сукупності її трьох функціональних 
рівнів забезпечує зв’язок між сенсорними, мисли-
тельними та іншими операціями, організовуючи їх 
в єдину саморегульовану цілеспрямовану систему 
професійної діяльності.

Структура пам’яті фахівця може бути представ-
лена не тільки по горизонталі у формі когнітивних 
операцій, але також – у вигляді вертикальної струк-
тури, що відображає ієрархічну структуру пам’яті і 
послідовність формування різних рівнів пам’яті. До 
цих рівнів належать:

– генетична пам’ять, що є біогенетичною осно-
вою мнемічної системи індивіда і зумовлює дина-
мічні, типологічні задатки мнемічної діяльності;

– індивідуально-набута пам’ять як система, що 
складається в індивідуальному досвіді в умовах он-
тогенезу;

– соціально-опосередкована пам’ять, що склада-
ється в систематичному навчанні і соціальній прак-
тиці особистості;

– метапам’ять як вищий рівень, що відповідає ви-
сокому інтелектуальному розвитку особистості, яка 
поєднує в своїй пам’яті індивідуальний і соціальний 
досвід у творчому розв’язанні професійних задач.

Усі вказані ієрархічні рівні пам’яті взаємодіють 
між собою. Особистість як біосоціальна система 
інтегрує в собі різні за рівнем складності прояви 
мнемічних функцій, починаючи з базових психофі-
зіологічних і закінчуючи рівнем метапам’яті, до якої 
належить професійна пам’ять фахівця.

Індивідуальні особливості пам’яті залежать від 
того, до якого рівня розвитку мнемічної системи пі-
діймається особистість в онтогенезі, в професійному 
навчання, а досягнутий рівень через механізми зво-
ротного зв’язку детермінує загальну успішність про-
фесійної діяльності, її індивідуальний стиль, засоби 
засвоєння і практичного застосування професійної 
інформації [3].

Індивідуально-психологічні особливості пам’яті 
управлінців у процесі оволодіння професійною ді-
яльністю змінюються залежно від вимог цієї діяль-
ності і включаються в єдину систему інтелектуаль-
ної активності фахівця, забезпечуючи основу для 
формування індивідуального стилю пізнавальної 
активності особистості. 

Висновки. Отже, продуктивна роль мнемічних 
функцій у становленні професійної компетентності 
особистості дозволяє характеризувати пам'ять як сис-
тему найважливіших загальних і спеціальних здібнос-
тей, що обумовлюють успішність різних видів про-
фесійної діяльності. Важливим фактором розвитку і 
реалізації пам’яті фахівця у розв’язанні навчально-піз-
навальних задач є професійна мотивація, що стимулює 
активність засвоєння сприйманої інформації. Провідну 
роль у розвитку професійної пам'яті фахівців відіграє 
процес переробки і засвоєння текстової інформації. У 
зв'язку з характером розв'язуваних професійних задач 
у представників різних спеціальностей домінує або об-
разний, або абстрактно-логічний тип пам'яті. 

Варіативність у показниках успішності 
розв’язання пізнавальних і мнемічних задач обумов-
лена як структурою (об'єктивно заданою мірою труд-
нощів), так і притаманними конкретному суб'єкту 
способами переробки сприйманої інформації, 
суб'єктивною мірою трудності, зв'язаною з наявніс-
тю і характером професійного досвіду. Особистісні 
властивості суб'єкта, такі як рівень самоконтролю й 
інтелектуальної активності, значною мірою обумов-
люють індивідуальний стиль перебігу мнемічних 
процесів і, відповідно, успішність розв’язання про-
фесійних задач.
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Постановка проблемы. В современных усло-
виях инвестиции выступают важнейшим средством 
обеспечения условий выхода из сложившегося эко-
номического кризиса, обеспечения технического 
прогресса, повышения качественных показателей 
хозяйственной деятельности. Активизация инвести-
ционного процесса (в том числе и привлечение ино-
странных инвестиций) является одним из наиболее 
действенных механизмов социально-экономических 
преобразований.

Во всех развитых странах мира исследование про-
блем инвестирования экономики всегда находилось 
в центре внимания экономистов. Это обусловлено 
тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные 
основы хозяйственной деятельности, определяя про-
цесс экономического роста в целом.

Актуальным в настоящее время также углублен-
ное теоретическое исследование рыночных форм и 
механизмов инвестиционной деятельности на ми-
кро- и макро- уровнях.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Вопросы эффективности управления инвести-
ционной деятельностью исследовались такими за-
рубежными учеными как Г. Александер, В. Беренс, 
Л.Дж. Гітман, М.Д. Джонк, В.К. Фальцман, Т.С. Ха-
чатуров, У. Шарп.

Значительный вклад в решение задач активи-
зации и ускорения инвестиционных процессов на 
предприятиях, созданию действенных инструментов 
управления инвестиционной деятельностью внесен 
в труды отечественных ученых-экономистов. Ис-
следования и проработки проблем инвестирования 
предприятий осуществлено в работах таких ученых, 
как И.А. Бланк, Н.М. Гуляєва, А.А. Пересада, И.В. 
Даниленко А.В. Гайдуцький, А. Музиченько, О.К. 
Драган, В.Г. Федоренко А.М. Ястремська, В.М. Хоб-
та и другие. В то же время, высоко оценивая вклад 
исследователей в развитие теории инвестиций, сле-

дует заметить, что система управления инвестици-
онной деятельностью требует усовершенствования в 
соответствии с современными условиями. 

Целью исследования является раскрытие осо-
бенностей управления инвестиционной деятель-
ностью в Украине, а так же оценка отечественной 
практики и мирового опыта в инвестиционной дея-
тельности.

Изложение основного материала. Экономика 
имеет дело с выбором - это выбор между ориенти-
рами инвестиционной стратегии, между разными 
технологиями производства, между производством 
различных товаров и услуг, в то время как должны 
вознаграждаться различные вложения ресурсов. Лю-
бой выбор влечет за собой издержки. Вопрос состо-
ит в том, какой выбор позволяет получить наиболь-
шую эффективность.

К тому же инвестор прекрасно осознает, что да-
леко не всякие инвестиции играют позитивную роль 
в экономическом процессе. Инвестиции могут быть 
также “ошибочными”, то есть, направленными в 
бесперспективные секторы и виды производства. 
Это случается обычно из-за неверной информации о 
будущем. Когда органы хозяйственного управления, 
принимающие решения об инвестициях, просто-на-
просто не могут верно определить, производство ка-
кой продукции будет выгодным или когда, в целом, 
экономическая политика, стратегия, сориентирова-
ны неверным образом. 

Ошибочные инвестиции означают расточение ре-
сурсов, поскольку связывают их в проектах, которые 
не приведут к намеченному росту экономики. И, ко-
нечно, они не являются надежным источником рабо-
чих мест в долгосрочной перспективе.

Научное знание о новейшей технологии произ-
водства, о будущем спросе и о грядущей деловой 
конъюнктуре - является определяющим для эконо-
мического роста. Образование же, сфера научных 
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исследований становятся решающим фактором эко-
номического роста [1, с. 1].

Чтобы имел место приемлемый по уровню ста-
бильный экономический рост, ресурсы должны на-
правляться в те отрасли хозяйства, которые дадут 
наивысший экономический эффект.

Рынок инвестиций должен быть подвижным. Ин-
вестиции должны иметь возможность переливаться 
из отраслей и предприятий в те, у которых более бла-
гоприятные перспективы.

В силу чисто экономических причин существуют 
различия в доходах от инвестиций. При этом доходы 
на производственные инвестиции должны быть боль-
ше доходов по альтернативным видам вложений, та-
ким, например, как вложения в антиквариат, золото, 
бриллианты, банковские вклады и т.п. Так как, в про-
тивном случае, нет экономической выгоды от вложе-
ния средств в производство, которое всегда связано с 
риском, а более предпочтительным выступает полу-
чение дохода от более гарантированных операций.

Технический взгляд на эффективность инвести-
ций состоит в том, что производство должно зани-
мать положение на кривой производственных воз-
можностей, а не внутри нее. Но он ограничен в том, 
что не учитывает, есть ли у населения потребность в 
тех товарах, которые производятся в данном случае. 
Мир товаров и услуг разнообразен. Ориентировать-
ся в нем непросто.

Для наполнения понятия эффективности ин-
вестиций приемлемым макроэкономическим со-
держанием, необходимо принимать во внимание 
пожелания и потребности людей. Таким образом, 
эффективной комбинацией инвестиционных вложе-
ний в различные отрасли и сферы хозяйства, должна 
стать та точка на кривой производственных возмож-
ностей, которая наилучшим образом отвечает жела-
ниям и потребностям людей. 

Общество располагает различными ресурсами, 
которые выносятся на рынок и люди имеют возмож-
ность выбирать между различными товарами и ус-
лугами. Таким образом, каждое вложение ресурсов 
и каждый обмен должны быть организованы таким 
способом, чтобы затраты точно соответствовали тем 
потребностям, которые потребитель удовлетворяет в 
результате определенного экономического действия. 
Если же оказывается, что издержки, затраты больше, 
чем получаемый эффект, то необходимо отказаться 
от данного действия.

В экономическом расчете последнее слово при-
надлежит соотношению издержек и выгоды, которая 
последует за действиями, предпринимаемыми хо-
зяйствующими субъектами.

Таким образом, будет ли потенциальный инве-
стор делать новые вложения -определяется не тем, 
какую прибыль дали предыдущие инвестиции, а 
тем, какую прибыль предполагается получить от но-
вых. Примет ли предприятие еще одного работника 
зависит не от того, что производят те, кто уже рабо-
тает, а от того, что принесет новый работник.

Выгода (благо), которую получает субъект хо-
зяйствования от осуществления данного варианта 

инвестиционных вложений, называется предельной 
полезностью. Доход, который получает предприятие 
от продажи дополнительной единицы товара, про-
изведенного в результате данных инвестиций, назы-
вается предельным доходом. Производительность, 
вызванная дополнительной затратой инвестицион-
ных ресурсов, называется предельной производи-
тельностью. Дополнительный продукт, произведен-
ный еще одним новым работником, в результате 
расширения предприятия, называется предельным 
продуктом. Эти добавочные потребительские блага, 
доходы предприятий и производительность допол-
нительных ресурсов сравниваются с предельными 
издержками, которые вызываются дополнительны-
ми затратами или отказом от каких-либо благ. Счи-
тается, что предельные издержки (в расчетах этого 
типа) обычно возрастают, а издержки производства 
дополнительной единицы товара или услуги растут. 
Это связано с убывающей производительностью, 
которая подразумевает, что для производства допол-
нительной единицы товара или услуги необходимо 
вкладывать относительно больше ресурсов, чем для 
производства предыдущей. Точно так же считается, 
что для индивида постоянно возрастает и тягость 
(отрицательная полезность) от дополнительного 
труда. Иными словами, каждый добавочный час тру-
да требует больших жертв, чем предыдущие.

Предельная полезность падает при постоянном 
росте потребления какого-либо товара или услу-
ги. Таким образом, полезность от потребления или 
использования первой единицы инвестиционных 
вложений будет выше, чем всех последующих. Вто-
рой - выше, чем следующих за нею и т.д. Исходя из 
этого, направления вложения инвестиций должны 
определяться полезностью, представленной в виде 
показателя удельной капиталоотдачи, по всем пред-
ставленным проектам. Выбирая наивысший из них, 
мы обеспечиваем себе, при данном варианте исполь-
зования инвестиций, наивысшую полезность. С те-
чением времени, показатель удельной капиталоотда-
чи по данному проекту, будет снижаться, в силу того 
фактора, что происходит насыщение рынка данным 
товаром или услугой и ориентиры в направлениях 
использования инвестиций необходимо смещать с 
тем, чтобы снова обеспечивать себе наивысшую по-
лезность от реализуемых инвестиционных проектов. 
Подобный анализ должен носить постоянный харак-
тер, - в этом залог успеха принимаемых хозяйствен-
ных решений. В литературе его иногда именуют ин-
вестиционным мониторингом[1, с. 1-2]. 

Как раз в силу неразвитости данного направле-
ния анализа экономических субъектов, в условиях 
административно-командной системы, а так же без-
различия к мнениям и пожеланиям потребителей и 
заключается одна из основных причин экономиче-
ского краха советской системы.

Экономический обмен, экономические решения 
должны осуществляться таким образом, чтобы пре-
дельные издержки в каждом отдельном случае точно 
равнялись предельному доходу или превосходили 
его. Вложения инвестиционных ресурсов следует 
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наращивать до тех пор, пока эффект от вложения по-
следней единицы ресурса не сравняется с отдачей от 
данных инвестиций, наращивать же их далее, озна-
чает обеспечить себе убытки и потери.

С точки зрения экономической эффективности 
рациональная инвестиционная деятельность означа-
ет, что предельные издержки и предельные доходы 
от реализуемых инвестиционных программ пред-
ставляют собой приемлемый для общества оптимум. 
Инвестиционная деятельность должна продолжать-
ся до тех пор, пока предельные издержки от инвести-
ций не сравняются с предельным доходом от данных 
вложений. Именно этот объем инвестиционной дея-
тельности дает наибольшую полезность с точки зре-
ния макроэкономической сбалансированности при 
условии, что в анализ включаются все значительные 
издержки и доходы от инвестиционной деятельно-
сти [1, с. 3] (см рис. 1).

Рис. 1. Предельные издержки и предельные 
доходы от инвестиционных вложений

Как видно из рисунка 1, до тех пор, пока предель-
ная полезность или предельный доход от определен-
ного вида инвестиций больше предельных издержек, 
выгодно вкладывать больше ресурсов, наращивать 
объем инвестиций в данную сферу хозяйственной 
деятельности или в данное предприятие.

До тех пор, пока предельный доход от инвести-
ций превышает издержки инвестирования, инвести-
ционные программы будут осуществляться и далее. 
До тех пор, пока стоимость предельного продукта, 
производимого вновь привлекаемыми работниками, 
больше издержек на дополнительную заработную 
плату, предприятия будут продолжать принимать но-
вых работников.

Наоборот, если отдача ниже, чем приносимые из-
держки (жертвы), то выгоднее уменьшать вложения 
ресурсов и сокращать соответствующую деятель-
ность. Если инвестиционные издержки предприятия 
(например процент по займам, предназначенных 
для инвестиций) больше, чем предельный доход от 
данного вида вложений, а стоимость предельного 
продукта не покрывает издержек на оплату труда, 
поэтому предприятию придется свернуть свои инве-
стиционные программы и уменьшить численность 
занятых.

Подводя итог, можно сказать, что общая отдача в 
виде полезности или прибыли - к которой стремятся 
рационально действующие субъекты хозяйственной 
деятельности, − достигает наивысшего значения, 

когда отдача от вложения последней единицы ресур-
са в точности является величине понесенных издер-
жек, необходимых для ее достижения. 

Но потребители инвестиций тратят деньги не 
на один инвестиционный товар, а на множество. 
Предприятие или отрасль должны выбирать между 
различными альтернативными инвестиционными 
проектами. При этом инвестиционные вложения не-
обходимо делать таким образом, чтобы приращения 
прибыли или полезности от последней единицы ин-
вестиционного ресурса было по всем реализуемым 
проектам и их слагаемым, одинаковым. 

Инвестиции необходимо осуществлять таким об-
разом, чтобы отдача от последней истраченной на 
инвестиции денежной единицы была одинакова по 
всем инвестиционным программам. Если же инве-
стиционные расходы распределяются так, что при-
ращение полезности, получаемой от реализации 
одной инвестиционной программы меньше чем от 
другой, то ресурсы используются таким образом, 
при котором они дают меньше совокупной полезно-
сти, чем могли бы дать, следовательно, полезность 
может быть повышена за счет того, чтобы меньше 
тратить деньги на проекты, дающие незначительный 
прирост полезности, и больше на те, которые дают 
больший прирост полезности или прибыли. Инве-
стор, желающий максимально использовать вкла-
дываемые средства, должен, следовательно, пере-
распределять свои ресурсы именно таким образом и 
будет делать это до тех пор, пока прирост полезно-
сти от соответствующих инвестиций не станет оди-
наковым по всем направлениям. Рецепт достижения 
потребителями инвестиций максимального эффекта 
от них заключается в том, что они должны следить, 
чтобы предельная польза была одинакова по всем 
инвестиционным проектам и программам. Инвести-
ции должны осуществляться так, чтобы предельный 
эффект был одинаковым для всех проектов. Такой 
подход должен лежать в основе выбора предпри-
ятием, отраслью, экономикой в целом между различ-
ными вариантами инвестиционных программ. Если 
все субъекты, принимающие решения в народном 
хозяйстве, будут следовать этому правилу, то объем 
производства и совокупная полезность будут мак-
симальными. А игнорирование данного положения 
приводит к снижению экономического роста, к стаг-
нации производства, к глубокому экономическому 
спаду, как это имеет место в Украине в настоящий 
период. Так как пренебрежение предельной по-
лезностью привело к деформированной структуре 
инвестиций, которые направлялись не в наиболее 
прибыльные отрасли экономики, удовлетворяющие 
в наибольшей степени потребительские запросы 
населения, а, следовательно, и давали самую высо-
кую полезность и прибыль, а в отрасли и предпри-
ятия, выбираемые по совсем другому критерию. Что 
и привело в Украине к крайне деформированной 
структуре экономики.

Для того, чтобы благосостояние в стране стало 
как можно более высоким, необходимо также, что-
бы инвестиционная деятельность происходила как 
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можно с меньшим трением. Чтобы граждане, пред-
приятия, органы власти могли принимать правиль-
ные и рациональные решения об инвестициях, они 
должны иметь доступ к информации об издержках 
и последствиях своего выбора. Затраты на сбор ин-
формации и сам этап подготовки к реализации ин-
вестиционного проекта - должны быть крайне не-
значительными. Чем больше издержки, связанные с 
подготовкой инвестиционных программ, тем с мень-
шей эффективностью может происходить сам инве-
стиционный процесс.

Экономических ресурсов явно недостаточно по 
сравнению с нашими потребностями и желаниями. 
Поэтому важно обращаться с ними экономно. Недо-
статок ресурсов означает, что мы вынуждены выби-
рать, как использовать имеющиеся в наличии сред-
ства с тем, чтобы обеспечить максимальный эффект 
от их использования.

Ограниченность ресурсов означает также, что 
все имеет свою цену, хотя бы потому, что всегда есть 
альтернативные издержки - мы могли бы использо-
вать ресурсы на что-нибудь другое, чего мы теперь 
лишены.

Общеизвестно, что, чтобы получить максималь-
но возможный эффект от имеющихся ресурсов, не-
обходимо точно соизмерять прибыль и издержки.

На уровне предприятия или компании выгод-
ность, предпочтительность инвестиций определяет-
ся таким образом, что руководство редко обращает 
внимание на какие-либо эффекты, кроме тех, что не-
посредственно касаются экономики предприятия или 
компании. В то же время в государственных финан-
совых расчетах рассматриваются те статьи расходов 
и доходов, которые включаются в государственный 
бюджет. Но макроэкономические последствия реше-
ний предприятий, компаний, государства и отдель-
ных граждан более обширны. Они включают также 
аспекты, которые прямо и непосредственно не попа-
дают в итоговые расчеты предприятия либо в дебет 
или кредит государственного бюджета. Отсюда про-
истекает необходимость расширять рамки анализа 
последствий тех или тех или иных инвестиционных 
решений именно на стадии проекта, прогнозировать 
последствия, предугадывать будущее влияние на ход 
экономического процесса в целом.

Критерием эффективности инвестиционных 
вложений являются минимальные затраты ресур-
сов на производство и транспортировку продукции 
в результате осуществления данных вложений. При 
расчете эффективности к инвестициям в основные 
производственные фонды также прибавляются за-
траты на создание оборотных фондов. Помимо пря-
мых вложений, также учитываются сопутствующие 
вложения, обеспечивающие пуск объекта в эксплу-
атацию (подъездные пути, линии электропередач, 
инженерные сети), и сопряженные − в развитие про-
изводств, обеспечивающих данное производство 
постоянно возобновляемыми элементами основных 
фондов.

Эффективность инвестиций не одинакова во вре-
мени. Об этом можно судить по отношению приро-

ста капитальных вложений к приросту националь-
ного дохода: чем больше это отношение, тем выше 
капиталоемкость национального дохода, тем больше 
дополнительных инвестиций надо сделать в расчете 
на единицу прироста национального дохода. Это, в 
свою очередь, требует высокой доли накопления в 
национальном доходе.

Вопросы выбора направлений и объемов ин-
вестиций являются объектом большого числа пу-
бликаций и различного рода обсуждений. Причин 
повышенного интереса к проблеме рационального 
инвестирования, в последнее время, можно назвать 
несколько.

Прежде всего, значительно возросла ответствен-
ность и риск в деле использования инвестиционных 
ресурсов в условиях перехода к рыночным формам 
организации производства. Кроме того, в условиях 
рыночной экономики, в пору динамизации экономи-
ческой жизни, возрастают единичные объемы инве-
стиционных вложений. В таких условиях правиль-
ный выбор инвестиционных программ становится 
все более сложным и ответственным делом.

Следует отметить и происходящие изменения в 
органическом и техническом строении капитала в 
современную эпоху информационных технологий. С 
прогрессирующим накоплением и развитием науки 
и техники растет удельный вес постоянного капита-
ла, повышается техническая вооруженность труда, 
увеличиваются масштабы средств труда, производи-
тельность. Все это повышает связанность капитала 
в средствах труда, уменьшает его маневренность. 
В результате возрастает заинтересованность в пра-
вильном выборе объектов и масштабов инвестиций: 
слишком велики ставки в борьбе за получение при-
былей. Перед экономической наукой стоит проблема 
поиска критериев выбора самых выгодных инвести-
ционных проектов. Решающим критерием при этом 
является получение максимальной прибыли. Наряду 
с прямой выгодой, получаемой в настоящий момент, 
все большее значение придается ожидаемой выгоде. 
Оцениваются возможности вытеснения 

конкурентов с рынка, рассчитываются выгоды от 
“вторичного эффекта”, обеспечиваемого развитием 
производства и последующих инвестиций, то есть, 
выгоды, выходящие за пределы отдельно взятого 
предприятия или компании. Чем крупнее корпора-
ция, предприятие, чем больше капитал, которым 
они располагают, тем больше у них возможностей, 
наряду с инвестициями, быстро приносящих высо-
кую прибыль, осуществлять вложения, в результате 
которых можно ожидать значительные прибыли в 
будущем. Доходы и затраты текущего момента не-
равноценны будущим. Отсюда необходимость их со-
измерения.

В рыночных условиях любой капитал, вкладыва-
емый в предприятие или фирму, рассматривается как 
занятый, по которому нужно выплачивать процент. 
Если даже предприниматель вкладывает свой соб-
ственный капитал, он все равно, чтобы не потерпеть 
убытков, должен учесть в своих затратах процент 
на капитал, не меньший того, который мог бы быть 
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получен, если бы этот же капитал был бы им пред-
ставлен кому-либо в долгосрочный кредит. Этим 
процентом обычно и руководствуются при (про-
ектировании) создании предприятий и других объ-
ектов в рыночных условиях, сравнении вариантов и 
выборе самого выгодного из них. Кроме процента, 
представляющего собой долю банкира, как бы “цену 
капитала”, учитывается и возможность получения 
предпринимательского дохода, прибыли. Здесь мно-
гое зависит от конкретных условий данного произ-
водства: наличия обеспеченного сбыта, снабжения 
сырьем, топливом и энергией, степени использова-
ния рабочей силы[1, c. 5].

В США, в послевоенные годы, в экономических 
расчетах принималась норма 5-10% минимально до-
пустимого дохода по инвестициям в производство 
[2, c. 203] . При этом для новой техники, которая, по 
расчетам, дает эффект не сразу, а по истечении опре-
деленного времени освоения, принималась меньшая 
норма минимально допустимого дохода, чем для ме-
роприятий, не выходящих за рамки широко исполь-
зуемой техники. Следует подчеркнуть, что во всех 
этих случаях речь идет не о средней прибыли и не о 
среднем проценте, а о минимальном их уровне, при 
котором вложения капиталов считаются допустимы-
ми. Те вложения, которые дают прибыль, выше ми-
нимального уровня, признавались эффективными, а 
при наличии нескольких вариантов выбирался тот из 
них, который давал максимальный эффект.

Данные о фактической рентабельности инвести-
ций в США показывают, что нормы процента по дол-
госрочному кредиту в конце 20-х − начале 30-х гг. 
составляет 4,5-6%, в середине 40-х гг. они снизились 
до 2,5-3%, затем они стали повышаться и к концу 
50-х гг. составили 4,5% [2, c. 204]. О такой динамике 
нормы процента по долгосрочному кредиту говорят 
изменения учетного процента Федеральной резерв-
ной системы США, изменения уровня процентов по 
активам страховых компаний, вкладывающих свои 
средства в акции и облигации предприятий, извест-
ных своей солидностью, движение нормы процента 
по долгосрочным обязательствам.

По всем этим данным, уровень процента по дол-
госрочному кредиту в США, несмотря на некоторое 
повышение в 50-е и 60-е гг., оставался сравнительно 
низким. Конечно. Надо учитывать, что уровень про-
цента лишь косвенно свидетельствует о фактической 
эффективности производственных капиталовложе-
ний и отражает большую или меньшую возможность 
найти капитал для новых инвестиций. В быстрораз-
вивающихся отраслях фактическая прибыльность 
капиталовложений гораздо выше уровня процента 
по долгосрочному кредиту.

Положение стало меняться по мере роста инфля-
ции, повышения уровня цен, обесценения валют и 
девальвации доллара. При повышении уровня цен, 
доходящем до 15% и более в год, в развитых странах 
предоставление кредита по прежним ставкам стало не-
выгодным; оно не компенсировало даже обесценение 
доллара и других валют. Ставки стали расти, и в 1974 – 
1975 гг. они составляли более 12%. Прибыли (до упла-

ты налогов) стали признаваться приемлемыми, если 
они составляли не менее 20-25%. Только с конца 70-х 
гг. началось снижение уровня процента на капитал. В 
конце 70-х он составил около 7% [4, c. 204] .

При определении самых выгодных инвестиций 
в пределах предприятия или компании их руковод-
ство прибегает к различным методам расчета. На 
практике большинство отдельных субъектов хозяй-
ственной деятельности часто применяют весьма 
грубые прикидки, основанные на опыте, догадках, 
предположениях, сведениях о действиях конкурен-
тов и т. п. Фирм, применяющих систематические 
методы расчета, мало. Это обычно крупные фирмы, 
которые обладают лучшей информацией и штатом 
специалистов. В задачу последних входит изуче-
ние конъектуры рынка, развития техники и т. д. В 
США, например, имеются и специальные консульта-
тивные фирмы, прогнозирующие изменение эконо-
мики, спроса, цен. Все же и крупные предприятия 
явно предпочитают более простые, понятные и до-
ходчивые методы, не требующие дополнительного 
времени, тем более что и при сложных расчетах, ча-
сто приходиться исходить из весьма приближенных 
предпосылок, и получаемое решение может оказать-
ся далеко не точным. В то же время условия меня-
ющейся конъектуры и конкурентной борьбы часто 
требуют принятия быстрых решений.

Накопленный опыт в деле регулирования инве-
стиционной деятельности может быть использован 
в ходе начатых в Украине реформ, которые, в основ-
ном, свелись к либерализации цен и которые при-
вели к новым изменениям в структуре экономики. 
Структура промышленного производства понесла 
более глобальные изменения: при его общем спаде 
в наибольшей степени сокращается производство 
потребительских товаров. Структура экономики 
Украины, прежде всего вследствие существующей 
ценовой, бюджетной и денежно-кредитной полити-
ки изменяется только в худшую сторону. Повышение 
цен и пересмотры заработной платы только усугу-
бляет ситуацию[3, c. 17].

Структура валового и чистого накопления в Укра-
ине почти полностью совпадает со структурой нако-
пления, свойственной для кризисных лет в США, а 
«обвальное» сокращение накопления, имеющее ме-
сто у нас в последние годы, можно сравнить только с 
великой депрессией в США 1929-1934 гг. Опыт этой 
страны показывает, что без повышения нормы про-
изводственного накопления, выйти из кризиса не-
возможно. Структурно-технологические обновление 
производственного потенциала происходит только 
на основе роста нормы прибавочного продукта, на-
копления и инвестиций, изменения модели воспро-
изводства производственных фондов.

Выводы. Перемещение инвестиционной деятель-
ности из централизованных источников в децен-
трализованные привело к некоторой потере управ-
ления инвестиционным процессом, к стихийному 
формированию единичных и локальных программ 
накопления и воспроизводства, к использованию 
на эти цели довольно незначительных средств даже 
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по сравнению с теми возможностями, которые есть 
в распоряжении предприятий. Значительная часть 
децентрализованного накопления не используется 
вследствие, во-первых, опережающего подорожания 
машин и оборудования, во-вторых, нехватки матери-
альных ресурсов, в-третьих, отсутствия надлежащих 
интересов и мотивации к быстрому технологическо-
му обновлению, ведь рыночные механизмы еще не 
действуют в полную силу, кооперация с поставщика-
ми энергоресурсов, сырья, материалов и комплекту-
ющих изделий нарушена, надежных заказчиков нет. 
Поэтому значительная часть денег остается нереа-
лизованной, а накопленные финансовые ресурсы в 
несколько раз превышают реальный объем инвести-
ций. При надлежащей рыночной мотивации это дает 

надежду на возможность не только поддерживать и 
развивать жизненно необходимые инвестиционные 
структуры, но и активизировать сам инвестицион-
ный процесс.

Для этого необходимо по-настоящему включить 
регуляторы усиления инвестиционной деятельно-
сти, стимулировать ее не только снятием налогов н 
инвестиции, но и формированием достаточно круп-
ных бюджетных и внебюджетных инвестиционных 
и инновационных фондов, межотраслевой и межре-
гиональной кооперацией и интеграцией, созданием 
наиболее благоприятных условий для иностранных 
инвесторов. При этом на структурную перестройку 
в экономике необходимо направлять не менее 50% 
долгосрочных кредитов банков. 
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