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У статті розглянуто проблему управління фінансовими ресурсами, сформульовані основні задачі та
механізм системи управління кредитними ресурсами,як складової частини фінансових ресурсів підприємства. Запропоновані етапи формування фінансової стратегії підприємства, зважаючи на головні
цілі розвитку і функціонування в умовах фінансової нестабільності. Виділено структуру економічного аспекту кредитної стратегії, як однієї з найважливіших частин аналізу господарської діяльності
підприємства. Досліджено стратегію підвищення ефективності управління кредитними ресурсами.
Теоретично обґрунтовано сутність антикризового управління фінансовими ресурсами на промислових підприємствах, досліджено стратегію підвищення ефективності управління кредитними ресурсами у механізмі управління фінансовими ресурсами в цілому.
Ключові слова: ефективність, інвестиції, кредитний портфель, управління фінансовими ресурсами,
стратегія, планування, залучений капітал, фінансовий стан підприємства, промисловість.

Постановка проблеми. В умовах інтеграції
економіки України до міжнародного господарського комплексу неминуче постає проблема жорсткої
конкуренції вітчизняних підприємств з іноземними виробниками. І тому, в таких умовах успішними
можуть бути лише ті підприємства, які ефективно
управляють своєю діяльністю. Функціонування сучасного підприємства в умовах обмежених ресурсів
та можливої зміни зовнішнього середовища суттєво
залежить від ефективних методів управління фінансовими ресурсами [7]. Ефективність управління фінансовими ресурсами на підприємстві потребує науково
обґрунтованої реструктуризації методів і способів
формування, розподілу та використання фінансових
ресурсів. Конкурентоспроможність та платоспроможність підприємства напряму залежать від його забезпеченості ресурсами, що значною мірою визначає
фінансовий стан підприємства. Особливо складним
управління фінансовими ресурсами є для великих
промислових підприємств, тому що вони потребують
значного фінансування і в процесі господарської діяльності генерують масштабні грошові потоки. Саме
тому одним з головних завдань фінансових менеджерів підприємства є розробка і здійснення ефективної
системи управління фінансовими ресурсами,як комплексної системи управління з метою збереження фінансової рівноваги,та підвищення результативності
господарської діяльності підприємства
Аналіз останніх публікацій і досліджень.
В умовах нестабільності вітчизняної і світової економіки все частіше виникає загроза кризових явищ
на промислових підприємствах. Фінансові ресурси
є одним з найважливіших чинників розвитку підприємств, тому проблема ефективного управління
ними розглядається як один із головних чинників
підвищення ефективності господарської діяльності
і її дослідженню приділяли увагу такі науковці, як

Р. Андрійчук, І. Балатанов, Т. Бень, І. Бланк,
В. Гейц, В. Гринчук, Т. Карлін, А. Ковальо, М. Крейніна, А. Нікітін, А. Поддєрьогін, П. Самуельсон,
О. Терещенко, В. Шаповал тощо [1-8].
Проте вдосконалення управління фінансовими
ресурсами потребує постійної уваги і впровадження
нових механізмів формування фінансової стратегії.
Формулювання цілей статті. Виявлення напрямів
та розробка етапів формування кредитної стратегії для
ефективного управління фінансами підприємства.
Виклад основного матеріалу. Ефективність діяльності підприємства зумовлено не тільки його виробничим потенціалом, кваліфікацією працівників, а
й такими зовнішніми факторами, як рівень відсоткової ставки, темпи інфляції, загальний стан економіки
країни та cвітової економіки в цілому. Фінансові ресурси є таким самим виробничим фактором, як сировина і основні фонди. Економічна криза висвітлила
тісний взаємозв'язок економічного положення підприємства з ефективністю управління фінансовими
ресурсами, показала недостатність їх фінансового
потенціалу та неспроможність протидіяти негативним змінам зовнішнього середовища. Ці обставини
потребують переосмислення підсумків попереднього
розвитку промисловості, та принципової зміни якості управління підприємствами на основі підвищення
ефективності управління їх фінансовими ресурсами.
Не дивлячись на те, що управління фінансовими ресурсами зазнало кардинальних змін: підвищилась
самостійність господарюючих суб'єктів, їх економічна та юридична відповідальність, різко зросла значущість фінансової рівноваги фінансове реформування
помітно відстає від ринкової перебудови економічної та соціальної сфери, та на деяких підприємствах
проявляється, як запізніла реакція на виникненні
проблеми функціонування господарюючого суб'єкта
[6]. Основою фінансів підприємства є фінансові ре-
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сурси-грошові доходи і нагромадження, які формуються у суб'єктів господарювання у процесі їх господарської діяльності за рахунок власних, позикових
і залучених джерел фінансування і використовуються для формування активів підприємства, грошових
резервів, виконання фінансових зобов'язань, а також
для здійснення інших заходів, з метою забезпечення
ефективності розвитку підприємства, та підвищення
рівня його платоспроможності, яка являє собою наявність у підприємства фінансових можливостей для
регулярного та своєчасного погашення своїх боргових зобов'язань [3]. До власних джерел формування
фінансів підприємства відносять статутний, резервний капітал, нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування. До залучених джерел відносять
кредити, займи, кредиторську заборгованість та інші
зобов'язання. Ефективне управління, як власними,
так і залученими фінансовими ресурсами вимагає
постійної уваги керівництва підприємства, тому що
саме фінансові ресурси забезпечують мобілізацію
всіх інших ресурсів, безпосередньо супроводжуючи кожну стадію процесу відновлення виробництва,
фіксуючи кінцевий економічний результат діяльності. На багатьох підприємствах створені і функціонують служби внутрішнього контролю, спеціальної
та економічної безпеки, підрозділи з управління
ризиками, впроваджуються сучасні інформаційні
системи, технології фінансового планування та прогнозування. Але кожна з цих систем націлена на вирішення локальних завдань [8]. Для досягнення своєї основної цілі – збільшення добробуту власників і
робітників підприємство повинно постійно шукати
нові можливості для вигідного розміщення своїх активів у разі їх наявності, так і для вигідно залучен-

ня, бо дуже часто, для втілення своїх інвестиційних
проектів підприємство потребує залучення додаткового капіталу. Якщо у підприємства недостатньо
внутрішніх резервів (чистого прибутку і амортизаційних відрахувань) воно може залучити додатковий
капітал на фінансовому ринку. Можна вдатися до
методу залучення закордонних інвестицій, при таких інвестиціях передаються технології, а це саме те
чого найбільш не вистачає українським промисловим підприємствам. Ціною залученого капіталу буде
дохід, який підприємство сплачує інвестору (банківські%, купонна ставка по облігаціям, дивіденди по
акціям). На фінансовому ринку підприємство може
виступати і в ролі покупця і в ролі продавця (в разі
якщо має вільний капітал,то може здійснити фінансові вкладення – придбати цінні папери, або розмістити вільні кошти на банківському депозитному
рахунку). Але дослідивши фактори, що обмежують,
стримують інвестиційну діяльність підприємства,
переконуємося, що визначальним першочерговим з
них є дефіцит власних ресурсів.
І оскільки об'єм пропонуємих на фінансовому
ринку ресурсів значно нижчий за об'єм попиту на
них, то з'являється конкуренція за найбільш дешеві
ресурси. Тому перед підприємством постає задача
поліпшення інвестиційної привабливості, як в короткостроковому, так і в довгостроковому періодах.
Невизначеність економічної ситуації в країні, вплив
якої зріс в останні роки, високі відсотки комерційного кредитування, та складність його отримання
зобов’язує керівництво підприємства сформувати
кредитну стратегію, залучивши до цього кваліфікованих спеціалістів, володіючих методами стратегічного планування інвестиційної діяльності, оцінки
та хеджування ризиків, визначення ефективФінанси підприємства
ності інвестицій, для підвищення результативності фінансової стратегії підприємства.
З іншого боку постає задача правильного розІнвестиційна стратегія
Кредитна стратегія
поділу і використання залучених ресурсів.
Аналіз напрямків поліпшення
Аналіз напрямків поліпшення
кредитоспроможності
інвестиційної діяльності
Тому успішна діяльність підприємства неОцінка об`ємів інвестиційних
Оцінка необхідного сукупного
можлива без ефективного управління фінанресурсів
об`єму фінансування
совими ресурсами. Воно може бути спрямоВизначення вида
Визначення об`єма власних
інвестиційного портфеля
фінансових джерел
ване на досягнення таких цілей [3]:
Узагальнення інвестиційних
Узагальнення кредитних
– виживання фірми в умовах конкурентної
альтернатив
альтернатив
боротьби;
фінансового ринку
Здійснення інвестицій
Здійснення кредитування
– уникнення банкрутства і великих фінансових невдач;
Рис. 1. Фінансова стратегія підприємства [4]
– лідерство в боротьбі з конкурентами;
– збільшення ринкової вартості фірми;
Підприємство
– прийнятних темпів зростання економічного потенціалу фірми;
– зростання обсягів виробництва та реаліФінанси, кредити, страхування
Маркетинг
Виробництво
зації;
- формування прибутку від - кредитування виробництва
- прогноз витрат на збут збуту
– збільшення прибутку;
виробничої діяльності
- операції на фінансовому ринку - прогноз об`ємів виробництва
– зменшення витрат;
- емісія цінних паперів
- страхування ризиків
- прогноз витрат на
– забезпечення рентабельної діяльності і т.д.
- поліпшення інвести- розрахунково-касове
виробництво
ційної привабливості
обслуговування
- прогноз витрат на рекламу
Оцінкою ефективності управління фінан- оптимізація кредиторської
совими
ресурсами промислових підприємств
заборгованості
- депозитарне обслуговування
являються:
– рівень фінансової стійкості – коефіцієнт
Рис. 2. Фінансові функції підрозділів підприємства [2]
фінансової автономії, коефіцієнт довгостро-
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кової фінансової незалежності, коефіцієнт покриття приємства. Тобто кредитна стратегія розробляється
процентів, коефіцієнт короткострокової заборгова- відповідно з цілями її функціонування. В зв'язку з
ності, коефіцієнт забезпечення оборотних активів цим фінансові ресурси підприємства повинні розглявласними джерелами, коефіцієнт маневреності влас- датися, як один із способів досягнення мети (рис. 3).
ного капіталу;
Підприємство
– рівень платоспроможності – коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, коеПравління підприємства
фіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт покриття
кредиторської заборгованості дебіторською;
– рівень ділової активності – оборотність актиЦіль підприємства-приріст капіталу
вів, оборотність необоротних активів, оборотність
основних засобів, оборотність оборотних активів,
оборотність запасів, оборотність дебіторської заборСпосіб досягнення цілі - виконання замовлення
гованості.
Для оцінки інвестиційних можливостей необхідно оцінити інвестиційний потенціал підприємства,
Виробничий процес-кредитна стратегія
тобто оцінити його кредитоспроможність. Інвестиційна привабливість і кредитоспроможність – це
основні зоставляючи фінансового потенціалу і тому Рис. 3. Необхідність розробки кредитної стратегії
всукупності інвестиційна й кредитна стратегії підприємства зоставляють фінансову стратегію підприНа сьогоднішній день науково – фінансова метоємства (рис. 1).
дологія являє собою систему загальних принципів і
Стратегія підприємства являє собою детальний, спеціальних методів економічного дослідження, які
всебічний комплексний план, призначений для за- являють собою теоретичну базу теорії фінансів. Розбезпечення виконання місії суспільства і досягнення робляючи кредитну стратегію підприємства беруть
його цілей [5]. Фінансова стратегія є однією з голо- за основу всі відомі дослідження, але як не можливних складових загальної стратегії підприємства, а во дати єдиного визначення кредитної стратегії, так
кредитна стратегія є однією з головних складових фі- не можливо запропонувати єдину стратегію для всіх
нансової стратегії, спрямованої на підвищення ефек- підприємств, різних галузей. Формування та управтивності господарської діяльності підприємства.
ління кредитним портфелем є одним з найважливіОскільки промислові підприємства, це як прави- ших напрямків діяльності фінансових служб підприло сукупність господарюючих суб'єктів, функціону- ємства. Оптимальний якісний кредитний портфель
ючих в різних сферах, тому необхідно структуризу- впливає на ліквідність та надійність підприємства.
вати підрозділи підприємства за цілями і задачами В сучасних умовах діяльності промислових підприякі вони виконують (рис. 2).
ємств суттєво зростає значення аналізу кредитного
Це необхідно для того, щоб легше було вияви- портфелю підприємства, і він перетворюється на
ти сильні і слабкі їх сторони, поставити чіткі цілі одну з найважливіших частин аналізу господарської
кожному структурному підрозділу, оцінити їх дов- діяльності, як частина системи управління ефекгострокові перспективи, розробити чіткі стратегії тивності діяльності підприємств. Так, як кредитна
оптимізації, узагальнити стратегічні альтернативи стратегія базується на сукупності взаємопов'язаних
та заходи по вибору оптимальної стратегії.
аспектів таких, як економічні, нормативно – правоПісля аналізу прийняття фінансової стратегії по ві, інформаційно-аналітичні та ін. Кожному з цих
кожному підрозділу необхідно, враховуючи стан фі- аспектів керівництво підприємства повинно придінансового ринка в своєму регіоні і країні в цілому, ляти серйозну увагу, так як усі вони взаємопов'язані,
розробити інвестиційну і кредитну стратегії підпри- їх структурування і розподіл пріоритетів між ними
ємства. Тут на перший план постає задача обрати дозволяє мати уявлення про розробку і реалізацію
вектор напрямку розробки стратегії, для того щоб з стратегії підприємства. Так інформаційний обмін
однієї сторони гнучка, продумана фінансова страте- указує на типові пріоритети при розробці і реалізації
гія дозволила подальший розвиток кожного
Економічний аспект
підрозділу, а з іншої сторони гармонійно вписалась в загальну стратегію розвитку підприємства, яка спрямована на максимально висоСистема економічних
Фінансування
Процес управління
показників
інвестиційного процесу
кий, тобто ефективний рівень використання
всіх наявних ресурсів.
- показники структури
- аналіз можливостей
- джерело фінансування
Нові концептуальні підходи до підвищен- - показники об`єму планування - залучення фінансування
ня ефективності діяльності повинні розгля- - показники динаміки
- організація
- мотивація
датися з точки зору ефективності управління - показники ефективності
інвестицій
- контроль
нею на всіх етапах виробництва, тому роз- - критерії управління
- регулювання
робку кредитної стратегії машинобудівних
Рис.
4.
Структура
економічного
аспекту
підприємств слід проводити, зважаючи на
кредитної
стратегії
[1]
головні цілі розвитку і функціонування під-
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кредитної стратегії, зв'язуючи їх в єдине ціле. Інформаційний обмін дозволяє узгодити терміни, етапи і
умови залучення ресурсів.
У рамках економічного аспекту до якого відносяться: система економічних показників для оцінки
кредитної стратегії, управління фінансування виробничого процесу виділяються основні методи, критерії і цілі кредитної стратегії (рис. 4).
Нормативно правовий аспект кредитної стратегії
по-перше складається з законодавчих та нормативно
правових державних актів, в рамках яких підприємство формує кредитну стратегію і залучає кошти;
по – друге із облікової політики підприємства, внутрішніх регламентуючих документів, які дозволяють
забезпечити єдиний процес фінансування діяльності
підприємства в рамках його підрозділів.
Інформаційно-аналітичний аспект кредитної
стратегії – це система обробки інформації, яка включає збір, сортування, зберігання, аналіз інформації,
обміну нею в рамках підприємства, що дозволяє
оперативно реагувати на зміну зовнішнього середовища, прогнозувати економічні перспективи ринків,
планувати зміни і коригувати основні частини економічного аспекту кредитної стратегії.
Таким чином кредитна стратегія – це високо інтегрована система, яка складається із багатьох різних

аспектів, нерозривно пов'язаних між собою і в складі
загальної фінансової стратегії спрямована на досягнення головної мети підприємства.
Висновки. Динамічний розвиток промисловості
неможливий без ефективного управління, оскільки
від якості прийнятих рішень залежить ефективність
функціонування підприємства. Ефективне управління фінансовими ресурсами підприємства не можливе без розробки фінансової стратегії та її адаптації до
умов ринкової економіки, з урахуванням сучасних,
турбулентних процесів і жорсткої конкуренції. Тому
ефективне управління фінансовими ресурсами потребує оптимізації організаційної структури управління фінансами, впровадження системи фінансового прогнозування, застосування системного підходу
щодо управління фінансовими потоками,розробку
та впровадження інформаційної системи фінансового моніторингу на основі автоматизованих систем
обробки та аналізу фінансової інформації. Оцінку
якості управління фінансовими ресурсами необхідно
проводити згідно з критеріями фінансової стійкості,
платоспроможності та ділової активності розкритими через показники структури капіталу, ліквідності
і оберненості, що дозволяє кількісно оцінити вплив
якості управління фінансовими ресурсами на рівень
рентабельності і динаміку розвитку підприємства.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РЕСУРСАМИ,
КАК ЧАСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИЕЙ
Батракова Т.И.
кандидат экономических наук,
доцент кафедры финансов и кредита
Запорожского национального университета
В статье рассмотрена проблема управления финансовыми ресурсами, сформулированы основные задачи и
механизмы системы управления кредитными ресурсами, как составной части финансовых ресурсов предприятия. Предложены этапы формирования финансовой стратегии предприятия, учитывающие главные цели
развития и функционирования предприятия в условиях финансовой нестабильности. Выделена структура экономического аспекта кредитной стратегии, как одной из важнейших частей анализа хозяйственной деятельности предприятия. Исследована стратегия повышения эффективности управления кредитными ресурсами.
Теоретически обоснована сущность антикризисного управления финансовыми ресурсами промышленных
предприятий, исследована стратегия повышения эффективности управления кредитными ресурсами в механизме управления финансовыми ресурсами в целом.
Ключевые слова: эффективность, инвестиции, кредитный портфель, управление финансовыми ресурсами,
стратегия, планирование, заемный капитал, финансовое состояние предприятия, промышленность.
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AS A PART OF EFFICIENT FINANCIAL STRATEGY
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Zaporozhya National University
In the article the problem of management of financial resources was examined, the key tasks and the mechanism
of system of lending resources management as an integral part of the financial resources of the enterprise, were
conceived. The stages of formation of the financial strategy of the enterprise were suggested, taking into account the
main development goals and purposes under the conditions of financial instability. The structure of the economic
aspects of the credit strategy as one of the most important part of the analysis of the economic activity of the enterprise
was highlighted. The strategy of increasing of the efficiency of lending resources management was investigated. The
essence of the anti-crisis management of the financial resources at the industrial enterprises was theoretically justified;
the strategy of increasing of the efficiency of lending resources management in the mechanism of financial resources
management in general, was investigated.
Keywords: efficiency, investment, credit portfolio, financial resources management, strategy, planning, called-up
capital, financial condition of the enterprise, industry.

УДК 339.56(045)

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОВЕДЕННЯ
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Білякова Л.В.
студентка
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Розкрито сутність, зміст та особливості здійснення експортно – імпортних операцій в сучасних умовах. З використанням вибіркового методу та методу порівняльного аналізу проаналізовано структуру
експортно – імпортних операцій, досліджено динаміку обсягів експорту та імпорту товарів і послуг
за 2010–2014 роки у вартісному вираженні, загалом та у розрізі регіонів. Проаналізовано стан зовнішньоторговельних операцій України з іншими країнами, заразом, розглянуто реальне становище
експорту та імпорту в Україні на сьогодні. Також, досліджено тенденції розвитку зовнішньої торгівлі
та запропоновано шляхи її активізації.
Ключові слова: експорт, імпорт, зовнішньоекономічна діяльність.

Постановка проблеми. В умовах посилення
транснаціонального характеру світової економіки,
експортно-імпортні операції залишаються основним
джерелом валютних надходжень підприємств-резидентів. Експортний потенціал не тільки значною мірою визначає можливості держави в цілому та окремих суб’єктів господарювання закуповувати товари
по імпорту, а й прямо чи опосередковано впливає
на всі інші форми національної участі в міжнародній економічній діяльності. Ефективне управління експортно-імпортними операціями неможливе
без науково обґрунтованого підходу до розв’язання
комплексу задач їх інформаційного забезпечення, які
вирішуються в системі обліку і аналізу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Вивченням сучасного стану експортно-імпортних
операцій в Україні займались такі вітчизняні вчені:
Бутинець Ф.Ф., Голова С.Ф., Кадуріна Л.О., Кужельний М.В., Мниха Є.В., Пушкар М.С., Сопка В.В., Чумаченька М.Г. та інші.
Мета дослідження. Метою статті виступило визначення особливостей проведення експортно-імпортних операцій на сучасному етапі розвитку, їх
динаміки протягом останніх років та виокремлення окремих шляхів щодо підвищення ефективності
проведення даних операцій.
Виклад основного матеріалу. Для того щоб розглянути сучасний стан експортно-імпортних опера-
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цій необхідно теоретично визначити сутність експорту та імпорту товарів. Перші спроби розробки
послідовної економічної концепції для пояснення
причин зовнішньої торгівлі і її місця в економіці
країни були проведені в період розкладу феодалізму
і становлення капіталізму (ХV–XVIII ст.) представниками меркантилізму. На їх погляд головна роль зовнішньої торгівлі – отримання і накопичення золота
в державі, яка повинна максимально контролювати
стан зовнішньої торгівлі, при цьому стимулюючи
експорт і стримуючи імпорт. На противагу цій теорії
в кінці XVII ст. з’явилася теорія «вільної торгівлі»
заснована класиками політичної економії А. Сміттом
і Д. Рікардо [1, с. 86].
Основна ідея А. Смітта полягала в тому, що зростання державного добробуту забезпечується не за
рахунок перевищення експорту над імпортом, а шляхом активної участі в міжнародному розподілі праці
за рахунок використання природних і абсолютних
переваг, притаманних країні. Державі при цьому
пропонувалося мінімізувати втручання у відбір галузей міждержавної спеціалізації, за виключенням
випадку забезпечення безпеки. Подальший розвиток теорії міжнародної спеціалізації був проведений
Д.Рікардо, який доповнив цю теорію і довів те, що
вільна торгівля стимулює міжнародну спеціалізацію
і дозволяє кожній країні не зменшуючи кількість
споживчих товарів, мінімізувати реальні витрати робочого часу необхідні для їх створення. В 30-ті роки
ХХ ст. шведські вчені Е.Хеклер і Б.Олін розвили
доктрину Д.Рікардо [4, с. 275].
В подальшому в межах теорії відносних переваг було розроблено ряд концепції представниками
неокласицизму, серед яких відомі праці В. Леонтьєва,
Д. Кісінга, І. Кравіса, Р. Бхарадважа та інших [1, с. 112].
На сучасному етапі новітня теорія зовнішньої
торгівлі представлена працями таких відомих американських дослідників, як С. Робока, К. Сіммондса,
С. Ліндера, Р. Вернона, Ч. Кіндельберга, Л. Уелса,
М. Портера, які зосередили свої дослідження на аналізі проблем зовнішньоторговельного обміну з точки
зору міжнародних глобальних корпорацій. Певні дослідження з цих проблем були проведені вітчизняними і російськими вченими [4, с. 317].
Як свідчить практичні діяльність, у міжнародній
торговельній практиці використовують два основних
методи зовнішньоторговельних операцій: прямий

метод − здійснення зовнішньоторговельних операцій безпосередньо між виробником і споживачем, та
непрямий метод − здійснення зовнішньоторговельних операцій через посередників (рис. 1).
До основних форм зовнішньоторговельних операцій, що здійснюються прямим і непрямим методами, зараховують, в основному, експорт (реекспорт),
імпорт (реімпорт) та зустрічну торгівлю, а також
окремо виділяють внутрішньофірмову торгівлю.
Згідно статті 1, Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», експорт товарів – продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської
діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій
формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів
через митний кордон України, включаючи реекспорт
товарів [5].
При цьому термін «реекспорт» означає продаж
іноземним суб’єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України [5].
Предметом реекспорту найчастіше виступають
товари, що реалізуються на міжнародних аукціонах
і товарних біржах; до реекспортних операцій відносяться й операції, що здійснюються без завезення товару у свою країну. Такого роду операції, по суті, не
належать до експорту або імпорту даної країни, хоча
і враховуються митною статистикою. Вони проводяться торговими фірмами з метою отримання прибутку завдяки різниці цін на один і той же товар на
різних ринках. Реекспортними є також операції з вивезення товарів з території вільних зон та приписних
складів. Вони враховуються митною статистикою як
експортні операції [6].
Імпорт товарів це купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності в іноземних
суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для
власного споживання установами та організаціями
України, розташованими за її межами [5].
Предметом реімпорту виступають ввезенні з-за
кордону раніше вивезені вітчизняні товарів, що не
зазнали там переробки. До реімпорту відносяться
товари, не продані на аукціоні, повернені з консигнаційного складу, забраковані покупцем тощо; ввезення
товарів для переробки під митним контролем.
Зовнішньоторговельні операції
Також відносяться такі товари, які ввозять до
країни для переробки з метою вивезення готової продукції, що містить у собі даний товар у
Експорт
Імпорт
Реекспорт
Реімпорт
Зустрічна
торгівля
переробленому або зміненому вигляді, наприклад, ввезення оливкової олії для виробництва
на експорт сардинових консервів. У цих виТоварообмінні
Операції у рамках
Операції на давальницькій
(бартерні)
промислового
сировині
падках, як правило, імпортер звільняється від
співробітництва
сплати мита при ввезенні товару для переробки його під митним контролем [6].
Операції які передбачають участь продавця в реалізації товарів запропонованих
У вартість експорту та імпорту митний
продавцем
облік включає також усі товари, що поставРис. 1. Класифікація форм
ляються материнськими компаніями трансназовнішньоторговельних операцій
ціональних корпорацій (ТНК) своїм дочірнім
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компаніям, що знаходяться на території інших країн.
Таким чином враховується внутрішньофірмовий обмін, здійснюваний у рамках ТНК, що включається в
міжнародний товарообмін. На основі даних митної
статистики можна визначити частку ТНК у міжнародній торгівлі [6].
Крім того, у вартість товарного експорту та імпорту включаються:
– вартість поставок комплектного устаткування
і матеріалів, враховуючи вартість технічних послуг;
– ліцензійні відрахування;
– вартість товарів, проданих або куплених через
торгових посередників на ярмарках і виставках;
– вартість товарів, що надаються в оренду іноземному контрагенту та переміщуються через митний
кордон (враховується і публікується окремо) [6].
Успіх проведення імпортних та експортних операцій та реалізація міжнародних проектів залежить
не лише від достовірності економічної оцінки, а й
від досвіду, інтуїції, знань спеціалістів та керівників, відповідальних за їх здійснення. Важливим при
цьому є використання аналогів та попереднього досвіду, володіння інформацією про партнерів, вміння
вести переговори. На жаль невизначеність політичного курсу України у сфері зовнішньоекономічної
діяльності гальмує підготовку програмних документів щодо розвитку економіки країни та встановлення
дієвих регуляторів митної та податкової політики і
негативно впливає на стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Реальний стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні тривалий час залишається незадовільним [3].
За даними Держстату України наведемо показники обсягів експорту-імпорту товарів в Україні за
2010–2014 роки [2]. (табл. 1).

США. Загалом, експорт – імпорт товарів в Україні за
2010–2014 рр. має стійку тенденцію негативного
сальдо торговельних операцій, тобто перевищення
обсягів імпорту над експортом.
Довготривала тенденція від’ємного сальдо торговельного балансу свідчить про незбалансованість
зовнішньоекономічної політики держави та необхідність вжити відповідних заходів.
В обороті послуг спостерігається позитивне
сальдо експортно-імпортних операцій. Так, експорт
послуг у 2010 р. становив 11759 млн дол. США,
сальдо – 6311 млн. дол. США. Найвищий показник
спостерігається у 2013 р., а саме, експорт послуг по
Україні становив 14836 млн. дол. США, імпорт –
7609 млн. дол. США, позитивне сальдо – 7227 млн.
дол. США. В 2014 відбулося стрімке падіння показників експортно – імпортних операцій. Експорт послуг скоротився на 3563 млн. дол.США, імпорт на
1933 млн. дол. США порівняно з 2013 роком.
Динаміка обсягів експортно-імпортних операцій
послугами за 2010 – 2014 роки зображена на рис. 2.

Таблиця 1
Динаміка обсягів експорту-імпорту товарів
за 2010–2014 рр., млн дол. США [2]
Показник
2010 2011 2012 2013 2014
Експорт, млн 51402 68394 68809 63312 53913
дол. США
% до попере- 129,5 133,0 100,6
92
86,5
днього року
Індекс інфля9,1
4,6
-0,2
0,5
24.9
ції
Імпорт, млн
60742 82608 84658 76963 54381
дол. США
% до попере- 133,7 136,0 102,5 90,9
71,7
днього року
Сальдо, млн
-8337 -14214 -15848 -13651 -468
дол. США

У розрізі регіонів найбільша сума від’ємного
сальдо торговельного балансу товарів спостерігалася, за даними 2014 р., по м. Києву – 8706 млн. дол.
США (обсяг імпорту по м. Києву становив 37,1% до
загального обсягу імпорту товарів по Україні), Київській області відповідно – 1904,4 млн дол. США
(6,9%), Львівській області – 1166,9 млн дол. США
(4,5%), найвища сума позитивного сальдо спостерігається у Донецькій області і складає 6285,2 млн дол.
США (3,9%) та Дніпропетровській області – 4151,8
млн дол. США (8,5%). Для промислово розвинених
регіонів розрив в обсягах експортно-імпортних операцій менший, ніж у інших регіонів, що пояснюється
здійсненням експортних операцій.
Приріст позитивного сальдо в обороті послуг у
2014 р. забезпечили 18 областей із 25 та місто Київ.
Найбільші суми приросту позитивного сальдо обороту послуг забезпечили м. Київ – 878,3 млн дол.
США (обсяг імпорту по м. Києву становив 43,3% до
загального обсягу імпорту товарів по Україні), Одеська область – 804,1 млн дол. США (3,6%), Миколаївська область – 414,1 млн. дол. США (0,9) та Львівська область – 321,4 млн. дол. США (1,5). Найбільше
від’ємне сальдо торговельного балансу послуг постерігається у Полтавській області та складає 109,2 млн

За даними таблиці, спостерігаємо, що у 2014 році
обсяги експорту товарів зменшились на 13.5% порівняно з 2013 роком і дорівнювали 53913 млн. дол.
США (у 2011 році експорт зріс порівняно з 2010
роком на 33%). Імпорт товарів у 2014 році скоротився на 28,3% порівняно з 2013 роком і становив
54381 млн. Дол. США. Найвищий показник імпорту
товарів був у 2013 році і становив 84658 млн. дол.

Обсяг, млн дол.
США
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Рис. 2. Динаміка обсягів експорту-імпорту
послугів за 2010–2014 рр.
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дол. США (3,3%). Регіональна структура експорту товарів та послуг у 2014 році наведена у табл. 2.
Таблиця 2
Регіональна структура експорту товарів
та послуг у 2014 р. [2]
до
Млрд Зміна дпр, Зміна Внесок
загальноРегіон
дол. млрд дол. дпр, % го
падіння
США,
США
експорту, %
ЄС-28
20,9
-0,2
-0,8%
1,3%
Митний
16,2
-8,7
-34,9%
67,2%
союз РБК
Росія
13,3
-7,2
35,2%
55,2%
Азія
13,4
-4,3
-24,5%
33,5%
Решта світу 14,7
0,2
-1,7%
-1,9%
Аналізуючи дані таблиці, можна зробити висновок,
що експорт до Митного союзу знизився суттєво, а сааме, на 8,7 млрд дол. США, що пояснює 67,2% загального падіння експорту. Експорт до ЄС значних змін не
зазнав, спостерігаємо незначне зниження на 0,2 млрд.
дол. США (0,8%). Таким чином, падіння показників
експорту відбулось в основному через зниження експорту до Митного союзу. Регіональна структура імпорту товарів та послуг у 2014 р наведена у табл. 3.
Таблиця 3
Регіональна структура імпорту товарів
та послуг у 2014 році [2]
Зміна
Внесок до
Млрд
дпр,
Зміна загального
Регіон
дол. млрд
дол. дпр, % падіння ексСША,
США
порту, %
ЄС-28
24,0
-7,3
-23,3%
29,8%
Митний
18,1
-10,8
-37,4%
44,1%
союз РБК
Росія
13,6
-10,9
-44,7%
44,6%
Білорусь
4,2
+0,4
+12,1%
-1,8%
Азія
10,5
-5,3
-33,4%
21,4%
Решта світу 7,5
-1,2
-13,4%
4,7%
За даними таблиці, у 2014 році спостерігається
сильне падіння імпорту з ЄС – 7,3 млрд дол. США
(23%), та Митного союзу – 10,8 млрд дол. США
(37%). Проте, динаміка в межах Митного союзу не
є однаковою. Імпорт з Росії знизився на 45%, але
імпорт з Білорусі зріс на 12%. Загалом, вагомо скоротився імпорт з усіх регіонів, проте скорочення імпорту з Росії відбувалось випереджаючими темпами.
Література:

Ураховуючи суспільне політичне напруження,
невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації, а також беручи до уваги економічні проблеми,
пов'язані з проведенням антитерористичної операції
на території України, з метою врегулювання ситуації
на грошово-кредитному та валютному ринках України та недопущення використання фінансової системи України для відмивання грошей і фінансування
тероризму Національним банком України прийнято
низку законодавчих актів щодо регулювання експортно-імпортних операцій. Так, НБУ постановою
№ 591 від 22 вересня 2014 року встановив вимогу
з обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті по зовнішньоекономічній діяльності на рівні
75% і обмежив терміни розрахунків по зовнішньоекономічних контрактах до 90 днів. Згодом регулятор продовжив термін дії цих норм на 3 місяці, до
2 березня. Крім вказаних норм, антикризова постанова НБУ передбачає обмеження максимальної суми
зняття готівки з рахунку клієнта 150 тис. грн на день,
продаж готівкової валюти в одні руки – еквівалентом
3 тис. грн на день, зняття валютних коштів з рахунків через каси і банкомати, а також валютні перекази
без підтверджуючих документів, – еквівалентом 15
тис. грн на день.
З 24.02.2015 року НБУ ввів низку додаткових обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову
перевірку імпортних контрактів на суму понад 50
тис. дол., що передбачають передоплату, обов'язкове
оформлення акредитиву для виконання імпортного
контракту з передоплатою на суму понад 500 тис.
дол., а також заборону на операції з кредитування
для купівлі валюти. Введені обмеження покликані
зупинити стрімку девальвацію гривні.
Висновки. У результаті проведеного дослідження можна підсумувати, що стан здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні упродовж
тривалого часу залишається незадовільним. Довготривала тенденція перевищення обсягів імпортних
поставок над експортними негативно впливає на
платіжний баланс та розвиток економіки загалом.
Назріла нагальна необхідність посилення рівня розвитку експортоорієнтованих галузей виробництва,
застосовуючи державні інструменти регулювання
зовнішньоекономічних операцій, маркетингові дослідження міжнародного ринку тощо. Усунути негативні внутрішні чинники, особливо неефективну
систему відшкодування ПДВ, що є ключовою проблемою для експортерів. Збільшувати здатність імпортувати енергоносії з ЄС і Білорусі. Стимулювати
експорт до країн ЄС.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ УКРАИНЫ
Белякова Л.В.
студентка
Винницкого торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета
Раскрыто сущность, содержание и особенности осуществления экспортно – импортных операций в современных условиях. С использованием выборочного метода и метода сравнительного анализа проанализирована
структура экспортно – импортных операций, исследована динамика объемов экспорта и импорта товаров и
услуг за 2010-2014 годы в стоимостном выражении, в общем и в разрезе регионов. Проанализировано состояние внешнеторговых операций Украины с другими странами, заодно, рассмотрено реальное положение экспорта и импорта в Украине на сегодняшний день. Также, исследованы тенденции развития внешней торговли
и предложены пути ее активизации.
Ключевые слова: экспорт, импорт, внешнеэкономическая деятельность.

THE CURRENT STATE OF IMPORT AND EXPORT OF UKRAINIAN ENTERPRISES
Bilyakova L.V.
Student
Vinnytsia rade and Economic Institute
of the Kyiv National University of Trade and Economics
This article deals with the nature, content and features in export – import operations in modern conditions. Using
sampling and analysis method of comparative analysis of the structure of export – import operations, Dynamics of
exports and imports of goods and services for the years 2010-2014 in terms of value, in whole and in the regions.
The condition of foreign trade between Ukraine and other countries, now considered the real situation of exports and
imports in Ukraine today. Also investigated trends in the development of foreign trade and the ways of its activation.
Keywords: export, import, foreign trade.
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ПЕРЕВАГИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
В СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Бокарь М.К.
студент
Буковинського державного фінансово-економічного університету
В даній статті автором зроблено спробу провести порівняльний аналіз суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ), визначити переваги та недоліки недержавних пенсійних фондів (НПФ)
як інституційних інвесторів на ринку інвестування України, шляхом дослідження основних теоретичних засад діяльності НПФ, обґрунтування їх сутності в економіці, порівняльного аналізу діяльності фінансових установ на фінансовому ринку України, розгляду умов системи оподаткування
додаткового пенсійного забезпечення. При проведенні дослідження використані загальнонаукові та
спеціальні методи: діалектичний метод наукового пізнання для теоретичних узагальнень і формування висновків; методологічного аналізу для обґрунтування ролі інституту НПЗ в системі соціального
захисту, а також економіко-статистичні методи для оцінки вартості пенсійних зобов’язань.
Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, банківські установи, фінансові інструменти, інвестиційні активи.

Постановка проблеми. Процес старіння населення та зростання частки осіб пенсійного віку
посилило соціальне та фінансове навантаження на
працююче населення країни і стало причиною підвищеної уваги сучасного суспільства до розвитку
системи недержавних пенсійних фондів. Побудова
ефективно функціонуючих недержавних пенсійних
фондів в Україні означає створення нового потужного механізму пенсійного забезпечення. Значущість
таких фондів визначається їх спроможністю бути
суттєвим джерелом підтримки соціальних стандартів та одночасно акумулятором внутрішніх інвестиційних ресурсів для прискореного розвитку національної економіки.
Тому роль недержавних пенсійних фондів (НПФ)
в Україні є надзвичайно важливим напрямом досліджень на фінансовому ринку. Рівень розвитку недержавного пенсійного забезпечення є показником економічного та соціального становища населення країни.
Недержавна пенсійна система, а в свою чергу недержавні пенсійні фонди, відіграють надзвичайно
важливу роль у пенсійному забезпеченні населення.
Вони є безпечним, а у більшості випадків і пільговим, засобом забезпечення гідного рівня життя після
виходу на пенсію. Інша, не менш важлива функція
недержавної пенсійної системи, полягає у тому, що
являє собою джерело довготермінових інвестицій,
необхідних для економічного розвитку країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній економічній науці проблема недержавного
пенсійного страхування практично не висвітлювалася. Першими серед країн, де найбільшого розвитку
набули розробки у сфері недержавного пенсійного
забезпечення, є Росія і Казахстан. У світовій практиці даній проблематиці присвячені праці таких
науковців, як В.В. Басов, О.Т. Морозов, А.З. Аста-
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пович, В. Воскобойников, Д. Леонов, Д. Снелбекер,
Д. Хігінс, Є. Берковіц, Є. Кассалоу, Є. Ролкер,
К. Кларк, Л. Макклеменс.
Серед українських вчених та практиків над цією проблематикою активно працюють О.В. Гаряча, В.В. Гордієнко, Т. Сальникова [5], В.І. Кравченко, В. Руденко
[4], В. Ємець [1], О. Ткач, О. Жило [2] та інші. Їхні
праці присвячені аналізу нормативно-правової бази
створення недержавних пенсійних фондів, механізмам їх функціонування, дослідженню зарубіжного
досвіду роботи недержавних пенсійних фондів. Утім,
на сьогодні залишаються невирішеними ціла низка
питань щодо забезпечення ефективності діяльності
НПФ, зокрема й розвитку фінансового ринку в цілому.
Постановка завдання. Метою даної статті є наукове обґрунтування ролі недержавних пенсійних
фондів на фінансовому ринку, виявлення особливостей їх функціонування.
Виклад основного матеріалу. Варто зазначити,
що старт пенсійної реформи в нашій країні відбувся
не дуже логічно. Прийнятий Закон «Про недержавне
пенсійне забезпечення» чиновники швидко охрестили «законом про недержавні пенсійні фонди». Це
свідчить як про рівень розуміння державними управлінцями проблем пенсійного накопичення, так і про
особливості власне закону. За своєю суттю, він мав
би бути «рамковим» ‒ тобто визначати основних
учасників та правила гри на пенсійному ринку. Насправді ж, закон на 90% описує діяльність недержавних пенсійних фондів [3, 18].
Більшість урядовців, навіть тих, що мають певний стосунок до пенсійної реформи, просто не знають, що банки і страхові компанії також є учасниками пенсійного ринку, а останні вже давно працюють
на ньому й успішно здійснюють недержавне пенсійне забезпечення.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Сьогодні в Україні існує певний конфлікт інтересів компаній зі страхування життя і недержавних
пенсійних фондів. Фактично законодавче лобі НПФ
хоче позбавити страхові компанії однієї зі сфер їхньої діяльності та акумулювати значні грошові ресурси в недержавних пенсійних фондах. Однак наразі в Україні НПФ є занадто регульованими і мають
непривабливу для інвесторів структуру бізнесу.
І все-таки, попри свою односторонність, Закон
«Про недержавне пенсійне забезпечення», як вже
зазначалося, чітко декларує трьох рівноправних
учасників пенсійної реформи ‒ страхові компанії,
які уклали договори страхування довічної пенсії,
страхування ризику настання інвалідності або смерті; банківські установи, які уклали договори про
відкриття пенсійних депозитних рахунків та недержавні пенсійні фонди. Як страхові організації, так
і банки поки не є активними учасниками системи
НПЗ, що обумовлено насамперед чинниками нормативно-правового характеру [3, 18].
У кожного з цих учасників системи недержавного
пенсійного забезпечення є свої переваги і недоліки.
Пропонуємо розглянути їх окремо.
НПФ і банківські установи. В Україні існує два
види програм недержавного пенсійного забезпечення, що розробляють та здійснюють банківські установи, проте жодна з них не функціонує ефективно в
силу відсутності необхідної нормативної бази. Перші
передбачають відкриття у банках та функціонування
за спеціальною процедурою пенсійних депозитних
рахунків. Даний вид пенсійного забезпечення відноситься до категорії пенсійного забезпечення з фіксованими виплатами. Другі передбачають формування
пенсійних фондів банківського управління. Даний
вид пенсійного забезпечення належить до категорії
пенсійного забезпечення з фіксованими внесками.
Деякі прихильники банківських вкладів вважають, що є сенс вкладати гроші в банк, адже в будьякий момент їх можна звідти зняти. Проте більшість
депозитних договорів передбачають (за умови дострокового розірвання депозитного договору) втрату
певної частки доходу вкладника. Кошти, накопичені
в НПФ, людина отримує за умови настання певних
підстав – пенсійного віку, інвалідності тощо, до настання цих підстав витратити ці кошти людина не
може. Людська психологія побудована так, що людина завжди буде намагатися витратити відкладені
гроші на поточні потреби. Таким чином, банк не має
права перешкоджати клієнту зняти з депозиту гроші,
а витративши їх, людина залишиться після виходу на
пенсію без накопичень [3, 18].
Щодо відмінностей між банківськими депозитами та внесками до НПФ, то перша відмінність полягає в доходах від інвестицій. Розмір майбутньої пенсії в НПФ розраховується за формулою: внески до
НПФ + інвестиційний дохід. Останній отримується
від інвестування у різні фінансові інструменти (акції, державні та корпоративні облігації, нерухомість,
банківські метали тощо). Порівняємо з пенсійним
депозитом: встановлюючи ставку за депозитним договором, банк віддає клієнту лише частину власного

доходу, а НПФ розподіляє між учасниками всю суму
інвестиційного доходу. Тому доходність коштів, накопичених у НПФ, може бути більшою.
Якщо кошти лежать на банківському депозиті, існує ймовірність їх неповернення або неповернення
частини цих коштів, якщо у банка виникнуть проблеми (згадаймо досвід таких банків, як «Надра»,
«Промінвестбанк»). Банк може стати банкрутом,
а НПФ, внаслідок специфіки своєї діяльності, банкрутом стати не може, законодавством передбачена
заборона щодо конфіскації пенсійних активів (тобто
майбутніх пенсій учасників). НПФ нічим, крім діяльності з недержавного пенсійного забезпечення,
займатися не має права. Тобто НПФ не може брати
на себе зобов’язання, не пов’язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення. У разі ліквідації НПФ усі пенсійні накопичення, які належать
учаснику, мають бути переведені до іншого НПФ,
банківської установи чи страхової компанії.
Крім того, на банківські вклади не розповсюджуються податкові пільги, які передбачені податковим
законодавством для НПФ. Накопичуючи гроші в
НПФ, учасник отримує право на відшкодування
частки податку на доходи фізичних осіб, сплаченого до державного бюджету, – з банківського депозиту такого відшкодування не буде. Розміщуючи
«пенсійні гроші» в різні фінансові інструменти,
НПФ мінімізує (знижує) ризики – це досягається
розподілом вкладень коштів між великою кількістю
інвестиційних інструментів. І це є другою перевагою здійснення пенсійних внесків НПФ перед банківськими депозитами.
Важливою перевагою НПФ є прозорість, ми маємо на увазі те, що НПФ (адміністратор НПФ) на
вимогу учасника повинен надавати інформацію (станом на будь-яку дату) про його пенсійні накопичення
(в тому числі і про отриманий інвестиційний дохід).
І ще один суттєвий момент, зважаючи на низькі доходи переважної більшості українців: доволі
складно знайти відносно велику суму грошей для
того, щоб покласти на депозит у банк. Між тим, в
системі недержавного пенсійного забезпечення розмір пенсійного внеску можна передбачити у пенсійному контракті – невеликі періодичні (наприклад,
щомісячні або щоквартальні) розміри пенсійних
внесків до НПФ [3, 19].
НПФ і страхові компанії. Рамки участі у системі
недержавного пенсійного забезпечення компаній зі
страхування життя окреслені Законом України «Про
недержавне пенсійне забезпечення», згідно з якими
страховику дозволяється укладати договори страхування довічної пенсії (виплати довічного ануїтету)
виключно за рахунок коштів, що роками накопичуються в недержавному пенсійному фонді.
Дані правові рамки призводять до наступного:
– ставлять компанії зі страхування життя в нерівні конкурентні умови з НПФ, надаючи останнім за
рахунок податкових преференцій односторонні переваги на ринку корпоративного клієнта;
– порушують права споживача пенсійної послуги, що надається на пільговій основі, на вільний ви-
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бір альтернативної послуги, що в рівній мірі стимулюється податковими преференціями;
– належно не враховують ступінь готовності фінансових посередників – інституційних суб’єктів
НПЗ (надавачів послуг) до участі в цій системі;
– звужують пропозицію на ринку пенсійних послуг.
У результаті, від страховиків відсікається пільгове страхування пенсій на визначений термін; програми страхування довічних пенсій несуть в собі явно
втрачену вигоду за інвестиційним доходом; утруднюється формування збалансованого портфеля договорів страхування [2, 14].
Розглянемо НПФ і страхові компанії передусім
з точки зору роботодавців, адже саме на них наразі
лежить відповідальність за майбутнє пенсійне забезпечення своїх працівників.
У загальному випадку керівник підприємства має
вибір із трьох можливостей: створити власний корпоративний фонд, скористатися послугами відкритого пенсійного фонду або компанії із страхування
життя [1, 38].
Перший шлях доступний небагатьом ‒ лише великим і багатим компаніям. За підрахунками фахівців, тільки програмне забезпечення, необхідне для
організації роботи НПФ, коштує близько $400 тис.
, не враховуючи вартості обладнання для його функціонування. Поточні витрати на утримання всіх інститутів, потрібних для нормальної діяльності НПФ,
становитимуть $20‒30 тис. щомісячно.
Водночас, створення корпоративного НПФ для
великої компанії швидко окупиться, якщо використовувати залучені кошти для фінансування власного
підприємства. Щоправда, можливість подібного рефінансування істотно обмежена Законом «Про недержавне пенсійне забезпечення», де зафіксовано,
що на зазначені цілі компанія має право спрямовувати лише 5‒10% загальної вартості пенсійних активів. Утім, спеціалісти стверджують, що за допомогою доступних засобів цю норму досить просто
довести до 40‒60%, а для компаній з серйозними
можливостями використання складних фінансових
механізмів ‒ до 80‒100%.
Менші за розміром підприємства, яким не байдуже питання пенсійного забезпечення власних співробітників, будуть вибирати між відкритими НПФ і
лайфовими компаніями [4, 24].
Здійснюючи відрахування на формування пенсійного фонду працівників, роботодавець повинен
отримувати віддачу на свою «інвестицію». Іншими
словами, має забезпечуватися так званий баланс інтересів роботодавця, працівника та держави. Саме
тому в усьому світі й, починаючи з 2003 року, в Україні держава надає таким керівникам підприємств
податкові пільги, дозволяючи зарахувати внески на
пенсійне забезпечення співробітників до валових
витрат і звільняючи їх тим самим від оподаткування. Проте для роботодавця цього недостатньо, адже
таким чином він може компенсувати собі лише 25%
інвестиції. Вкладаючи гроші в персонал, кожний
керівник зацікавлений дістати натомість гнучкий

18

інструмент кадрової політики: додатково мотивувати співробітників, знизити плинність кадрів,
«прив'язати» висококваліфікованих співробітників
до підприємства тощо.
Компанії із страхування життя можуть реально
допомогти роботодавцю вибудувати більш гнучку
систему стимулювання персоналу. Наприклад, укладаючи договір із страховою компанією, керівник
може записати умову, за якою пенсійні накопичення
стають власністю працівника лише після визначеного строку роботи на підприємстві, виконання певного проекту чи досягнення інших об'єктивних та наперед відомих цілей (показників). При цьому, у разі
невиконання зазначених у договорі умов або дострокового звільнення працівника гроші залишаються в
підприємства та можуть бути спрямовані на пенсійне забезпечення та стимулювання інших співробітників. У недержавних пенсійних фондах, за законом,
роботодавець не має такого права: гроші з моменту
виплати в НПФ стають власністю працівника, який
може звільнитися з підприємства навіть наступного
дня й забрати всі сплачені на його користь внески.
В усьому іншому пенсійне забезпечення, що здійснюється за рахунок роботодавця, нічим не відрізняється від особистого пенсійного забезпечення, організованого звичайним громадянином. Проте й тут
між двома згаданими інститутами, що беруть участь
у пенсійній реформі, є певні відмінності, які роблять
їх по-своєму привабливими [4, 25].
Напевно, найголовніша перевага компаній зі
страхування життя порівняно з НПФ та банками полягає в тім, що тільки вони сьогодні мають можливість здійснювати довічну (більш звичну для нас і
єдино правильну з точки зору суті пенсійного забезпечення) виплату пенсій. Адже ніхто не зацікавлений у тому, щоб протягом короткого строку витратити власні пенсійні заощадження, а потім решту
життя існувати лише за рахунок державної пенсії.
НПФ спроможні забезпечити лише строкову пенсію, виплата якої здійснюється протягом визначеної
кількості років та припиняється після закінчення такого терміну.
До переваг страховиків життя варто віднести й відсутність твердої прив'язки до пенсійного віку, більш
широку гаму продуктів, наявність страхового захисту,
що також має значення як для роботодавця, так і для
працівника. НПФ можуть використовувати лише однотипні продукти, жорстко визначені законом. Для забезпечення соціальних гарантій недержавні пенсійні
фонди змушені закуповувати їх у страхових компаній.
На відміну від НПФ, страховики за більшістю своїх
програм надають клієнтам можливість вирішити на
момент укладання договору або на час отримання коштів питання чи одразу забрати накопичені кошти, чи
перетворити їх у пенсію [3, 18].
У страховій компанії розмір накопичувальних
внесків і власне пенсії можна прив'язувати і до гривні, і до вільноконвертованої валюти, тоді як НПФ,
за законом, наділені правом накопичувати пенсійні
активи лише в національній грошовій одиниці. Що
краще ‒ вирішувати конкретному вкладнику, який
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повинен мати можливість вибору. Однак при цьому
потрібно усвідомлювати, що надійність валют усетаки різна і, піклуючись про свою забезпечену старість, не варто бути легковажним.
До переваг компаній зі страхування життя слід
віднести і наявність викупної вартості страхових
продуктів. Такий момент видається дуже важливим,
адже обставини, як у компанії, так і конкретних людей, можуть складатися по-різному. Гроші ж, перераховані в недержавний пенсійний фонд, забрати до
настання пенсійного віку неможливо.
Водночас, перевагою НПФ є використання більш
прозорих схем як оподатковування, так і нарахування розміру пенсій. У страхових компаніях економіка
заснована на теорії ймовірностей. Страховикам, часом, дуже важко пояснити клієнтові, чому необхідно
робити саме такі внески, щоб одержати бажаний розмір пенсії. Подібні ускладнення виникають тому, що
в ході розрахунку величини пенсії береться до уваги
маса ймовірнісних параметрів, а також статистика,
яка накопичувалася в державі й перестрахувальних компаніях сторіччями. За допомогою простих
рішень сьогодні, на жаль, неможливо врахувати індивідуальність кожного пенсіонера та максимально
задовольнити його потреби [4, 25].
Потрібно активно шукати шляхи завоювання довіри до недержавних пенсійних фондів, у тому числі
й новими продуктами. Розуміємо, що негайно це не
відбудеться. Найгірше при цьому покладатися один
на одного, як маємо зараз: ринок – на державу, а держава – на ринок. Критично зазначимо, що держава
свою роль у роз’ясненні змісту та необхідності недержавного пенсійного забезпечення виконує незадовільно. Прийнята у 2007 році Програма інформування населення до цього часу не забезпечена
фінансовими ресурсами.
На нашу думку, оновлення довіри населення і
створення умов, коли воно активно почне працювати з недержавними пенсійними фондами, можливо лише у разі об’єднання зусиль усіх зацікавлених сторін. При цьому розглядати розв’язання
цієї проблеми треба не як піар-акцію або заходи
маркетингу, а як комплекс взаємозв’язаних завдань,
де важливо задіяти кожен з елементів: добре продуману роз’яснювальну роботу, надійну практичну
діяльність ринкових інститутів, вміння просувати
на конкурентний ринок фінансових послуг нові
продукти. Ці продукти, в свою чергу, мають базуватися на сучасних і комфортних для споживача технологіях, бути максимально надійними та включати
ефективне адміністрування та управління коштами
майбутніх пенсіонерів. До цього ще потрібна активна діяльність роботодавців та профспілок. Але
питання створення довіри, яке повинне вирішуватися спільними зусиллями, не треба змішувати з
питанням маркетингу пенсійних послуг. І тут вже
не держава, а безпосередньо ринок повинен зробити рішучий крок уперед, швидше запроваджувати
досвід кращих пенсійних фондів, в тому числі й
іноземних установ, просувати прогресивні форми

роботи з роботодавцями, профспілковими організаціями, фізичними особами.
Населенню необхідно пропонувати широку лінійку послуг, різні стратегії інвестування тощо. Можна
констатувати, що ще не вдалося сформувати в суспільній свідомості особливості та переваги українського продукту недержавного пенсійного фонду.
Він у суспільній свідомості ще не стоїть відокремленим продуктом поряд з банківськими депозитами,
продуктами страхових компаній, іншими формами
заощаджень [5, 26].
Для того, щоб недержавні пенсійні фонди могли
завоювати довіру учасників, конче потрібно запровадити такі методи бухгалтерського обліку, які б не
залишали жодної можливості для маніпулювань.
Пенсійні фонди також будуть виглядати більш
надійними та чесними, якщо метод оцінки вартості
активів стане більш прозорим. Проекти нормативних актів, що існують сьогодні, в разі прийняття,
вимагатимуть від пенсійних фондів оцінювати їхні
активи за поточною ринковою вартістю. Це не тільки
відповідатиме міжнародним стандартам, а й набагато зменшить можливість маніпулювання вартістю
активів пенсійних фондів.
Крім того, довіра до ринку зросте ще більше,
якщо пенсійні фонди та інші учасники ринку зроблять крок для того, щоб розкривати інформацію
про своїх реальних власників. Це не лише збільшить
довіру до пенсійних фондів, а й також допоможе
вирішити проблему ліквідності внутрішніх ринків
шляхом залучення інвестицій як внутрішніх, так і
міжнародних [3, 19].
Висновки та пропозиції. Отже, фахівці прогнозують, що НПФ стануть популярними вже найближчим
часом, оскільки при здійсненні недержавного пенсійного забезпечення вони мають істотні переваги перед
іншими фінансовими установами, які надають аналогічні послуги. Переваги НПФ у порівнянні з перевагами банків і страхових компаній полягають у тому,
що НПФ повністю розподіляє інвестиційний дохід
між учасниками та не може стати банкрутом, оскільки передбачений нагляд з боку держави. Також для
фонду передбачені певні пільги з боку податкового
законодавства. На відміну від банку, НПФ не вимагає
значної суми для здійснення першого внеску, тобто
внески можуть здійснюватися невеликими періодичними платежами та за деяких обставин допускається
їх тимчасове припинення. Роботодавцям і громадянам
незабаром доведеться вибирати між надійністю та
гнучкістю продуктів страхових компаній, банківських
установ і прозорістю продуктів недержавних пенсійних фондів. Держава на сьогодні здатна гарантувати
лише пенсію із солідарної системи, розмір якої буде
невпинно зменшуватись в зв’язку з несприятливою
демографічною ситуацією. Тому збільшення розмірів
майбутньої пенсії залежить від обсягу персональних
накопичень людини, сформованих на другому і третьому рівнях пенсійної системи. З огляду на перспективи пенсійного реформування, роль НПФ в Україні з
кожним роком зростатиме.
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В данной статье автором предпринята попытка провести сравнительный анализ субъектов негосударственного пенсионного обеспечения, определить преимущества и недостатки негосударственных пенсионных фондов как институциональных инвесторов на рынке инвестирования Украины, путем исследования основных
теоретических основ деятельности НПФ, обоснования их сущности в экономике, сравнительного анализа
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и формирования выводов; методологического анализа для обоснования роли института НПЗ в системе социальной защиты, а также экономико-статистические методы для оценки стоимости пенсионных обязательств.
Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, банковские учреждения, финансовые инструменты, инвестиционные активы.

ADVANTAGES OF PRIVATE PENSION FUNDS
IN THE SYSTEM OF NON-STATE PENSION PROVISION: COMPARATIVE ANALYSIS
Bokar M.K.
Student
Bukovinа State University of Finance and Economy
In this paper, the author attempts to make a comparative analysis of non-state pension provision (NPP), determine
the advantages and disadvantages of private pension funds (PPF) as institutional investors in the investment market
of Ukraine, by studying the basic theoretical principles of the PPF, study their essence in the economy, comparative
analysis of financial institutions in the financial market of Ukraine, review the terms of the tax system of additional
pension. The study used general scientific and special methods: dialectical method of scientific knowledge for
theoretical generalizations and report writing; methodological analysis to study the role of the NPP in the system of
social protection and economically-statistical methods for assess of pension liabilities.
Keywords: pension funds, insurance companies, banks, financial instruments, investment assets.

20

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

УДК 336.717.111(477)

СВОЄЧАСНЕ ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ
ТА ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА ВІДНОВЛЕННЯ
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОБЛЕМНОЇ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
Веремейчик Т.О.
студентка
Запорізького національного університету
Батракова Т.І.
кандидат економічних наук, доцент
Запорізького національного університету
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проблемних банків, критерії, за якими банки відносять до категорії проблемних. Охарактеризовані
основні зовнішні та внутрішні фактори, що вказують на виникнення проблем у банку. Проаналізовані
заходи щодо фінансового оздоровлення комерційних банків, особливості їх застосування, а також випадки коли приймається рішення про фінансове оздоровлення та запропонована структурно-логічна
схема санації комерційного банку. Розглянуто сьогоднішні українські реалії щодо спрощення процедури капіталізації, реструктуризації чи реорганізації проблемних та неплатоспроможних банків.
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Постановка проблеми. Розвиток банківської
системи України відбувається в умовах постійної
зміни кон’юнктури та непередбачуваності перспективи. Банкрутство банку небезпечне не тільки для
його акціонерів, вкладників,кредиторів, а й для суспільства в цілому, оскільки підриває довіру клієнтів
до всієї банківської системи, а значить і для фінансового ринку загалом.
Кількість банків, які мають банківську ліцензію
станом на 1 березня 2015 року становить 155, у тому
числі один банк має ліцензію санаційного банку (180
банків станом на 1 січня 2014 року). Також 36 українських банків ліквідовується [4]. Тобто банківська
система України характеризується постійним рухом
банківських установ.
Таким чином, актуальності набуває забезпечення
відновлення платоспроможності та фінансової стійкості кризового банку в довгостроковій перспективі
в сучасних нестійких умовах, у здатності протистояти діям негативних зовнішніх та внутрішніх чинників, при якому банк, вільно маневруючи грошовими
коштами, здатний шляхом ефективного використання забезпечити безперебійний процес здійснення
економічної діяльності.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Проблеми банкрутства, неплатоспроможності, ліквідації
банківських установ вивчаються багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими. Серед наукових
праць, в яких досліджуються теоретичні аспекти
проведення фінансового оздоровлення, сучасні форми, методи уникнення краху комерційних банків
можна виділити дослідження таких науковців, як
Р. Бурганов, Ф. Еванс, П. Гохан, А. Мороз,Ю. Нікітін,
М. Савлук, А. Турбанов [7], Е. Шабалін, В. Білошапка, А. Тютюнник, С. Онисько,І. Лютий, І. Ніконова
тощо.

Проте лишаються невизначеними питання про
забезпечення недопущення втрати платоспроможності вітчизняних банків та методів їх фінансового
оздоровлення.
Мета дослідження. Аналіз сучасних українських
банків, до яких можливо застосувати процедуру фінансового оздоровлення.
Виклад основного матеріалу. У дослідженні
банківських ризиків Banking Banana Skins, який підготували Центр з вивчення фінансових інновацій
спільно з фірмою PwC, представлені дані опитування, які показують, що за 2014 рік ризики надмірного
регулювання та політичного втручання піднялися на
верхні позиції в рейтингу основних ризиків міжнародної банківської галузі (позиція № 1 і № 2 відповідно), потіснивши макроекономічний ризик, який в
2012 році вважався головною загрозою банківській
діяльності. Результати опитування узагальнюють
відповіді, отримані від провідних 650 банкірів, представників регулюючих органів банківської галузі,
аналітиків і експертів галузі з 59 країн [5].
В Україні також є дуже значним політичний тиск на
банківську систему, але недовіра українського населення до банківських установ не менше негативно впливає на погіршення ситуації в цілому. Якщо оцінювати
вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на українські
банківські установи, то на одну третину впливають
внутрішні фактори і на дві третини – зовнішні.
Банкрутство та ліквідація комерційного банку
характеризуються набагато масштабнішими негативними економіко-соціальними наслідками, ніж
банкрутство великого промислового підприємства,
адже збитковість банку призводить і до збитків для
клієнтів, вкладників, акціонерів та держави.
Відповідно до Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника та визнання його бан-
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Рис. 1. Заходи органів регулювання та нагляду для
вирішення проблем [8]
Проблемний банк
Банк, що потребує
капіталізації:
1) частка проблемних
кредитів менше 5 %;
2) капітал понад 90 %
необхідного рівня;
3) зменшення обсягів
депозитів на 20 % за рік;
4) чисті збитки у
фінансовому році.

Проблемний банк:
1) частка проблемних
кредитів від 5 до 8 %;
2) капітал 80-90 %
необхідного рівня;
3) зменшення обсягів
депозитів на 20 до 40 % за
рік;
4) чисті збитки протягом
2-х років.

Неплатоспроможний банк:
1) частка проблемних
кредитів від 8 %;
2) капітал 20 % необхідного
рівня;
3) неможливість виплати
депозитів;
4) чисті збитки більш ніж 3
роки.

Фактори виникнення проблем

Внутрішні:
1) недотримання законодавства;
2) обман органів влади, що спричинений
приховуванням від контролюючих органів
справжній стан платоспроможності банку;
3) некомпетентне керівництво;
4) спекуляція;
5) недоліки внутрішньобанківської системи.

Зовнішні:
1) призупинення темпів росту та нестабільності
загальноосвітньої та внутрішньої економік;
2) масове вилучення вкладів;
3) утрата довіри до банку;
4) загальноекономічна ситуація, коли
відбувається масова паніка серед вкладників;
5) рейдерські атаки.

Рис. 2. Фактори, що вказують на виникнення проблем
в банку [9]
Постанова НБУ про переведення
банку в режим фінансової
санації
1) Аналіз причин
кризи.
2) Санаційні
заходи.
3) Терміни
виконання.
4) Розрахунок
економічного
ефекту.
5) Прогнозовані
показники
діяльності.
6) Зміна витрат
щоквартально.

Розробка програми санації

Експертиза програми
Реалізація програми фінансового
оздоровлення

Звіт про хід виконання програми

Закінчення періоду санації

Заходи:
1) збільшення
статутного капіталу;
2) зменшення витрат;
3) ліквідність та
платоспроможність;
4) оголошення
банкрутами
боржників;
5) розвиток
контролінгу;
6) викуп акцій у
акціонерів

Висновки раціонального
управління НБУ про ефективність
чи неефективність санації

Переведення банку в загальний
режим роботи

Ліквідація комерційного банку

Рис. 3. Структурно-логічна схема санації комерційного
банку
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крутом» під терміном «банкрутство» розуміють визнану судом неспроможність боржника
оздоровити свою платоспроможність та виконати судові вимоги кредиторів не інакше, як
через застосування процедури ліквідації [1].
Отже, щоб банк не було визнано банкрутом необхідно або не допустити цього, або
знайти реальні шляхи для його оздоровлення
(санації). Превентивні заходи включають індикатори, які дають змогу назвати банк проблемним.
Базельський комітет з питань банківського нагляду визначає «проблемний банк» (або
як його ще називають «слабкий банк») як
банк,ліквідність або платоспроможність якого є послабленою або буде залишатись послабленою до тих пір, доки не будуть вжиті заходи щодо: значного покращення стану його
фінансових ресурсів, корекції стратегічного
напряму діяльності, підвищення потенційних
можливостей управління ризиком та/або підвищення якості управління [3].
Національний банк України визначає проблемний банк тоді, коли він відповідає хоча б
одному з наступних критеріїв:
– банк допустив зменшення розміру регулятивного капіталу або нормативів капіталу
банку, встановленого законом або нормативно-правовими актами НБУ на 10% і більше
протягом звітного місяця;
– банк не виконав вимогу вкладника чи
іншого кредитора, строк якої настав п’ять і
більше робочих днів тому;
– системне порушення банком чинного
законодавства, яке регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму;
– банк порушив вимоги законодавства
щодо порядку подання та оприлюднення звітності, в тому числі подав Національному банку України та оприлюднив недостовірну звітність, що призвело до значного викривлення
показників фінансового стану банку;
– систематичне незабезпечення ефективності функціонування та/або адекватності
системи управління ризиками, що створює
загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.
Віднесення банку до категорії проблемного
є банківською таємницею, що дозволяє банківській установі протягом визначеного терміну
привести свою діяльність у відповідність із
вимогами законодавства та нормативно-правових актів НБУ, а саме – ухвалити план заходів
щодо приведення своєї діяльності чи запропонувати план фінансового оздоровлення [4].
Отже, власники, керівництво, органи регулювання та нагляду повинні бути готовими до
швидкого реагування на ситуацію з метою її
вирішення (рис. 1).

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Основні індикатори, що вказують на виникнення
проблем в банківській установі представлені на рис. 2.
Правильно виявивши негативні фактори впливу
та вчасно на них зреагувавши, можна попередити
кризовий стан банку, в іншому випадку необхідно
фінансове оздоровлення.
Віднесення банку до категорії проблемних є однією з підстав, щоб перевести його в режим фінансового оздоровлення, на що має право лише НБУ.
Також умовою є порушення банком законодавства
та недостатній рівень капіталу, необхідний для нормального функціонування установи.
До методів, за допомогою яких може здійснюватися «реанімація проблемних банків» в Україні, щоб
запобігти банкрутству або втрати платоспроможності, відносять наступні.
1. Передача активів неплатоспроможного банка
в платоспроможний. У 2014 році активи ПАТ АКБ
«Київ»« був переведений у лютому 2015 року до
ПАТ АБ «Укргазбанк» [11]. А ПАТ «Перехідний
банк «КРИСТАЛБАНК» було прийнято частину активів неплатоспроможного ПАТ «ТЕРРА БАНК» у
грудні 2014 року.
2. Шляхом продажу інвесторам за вже визначеною програмою санації ((виплата боргу кредиторам,
внесення на розгляд загальних зборів питання про
зміну органів управління банком залучених осіб,
уповноважених інвесторами виконувати відповідні
заходи). За рахунок пошуку інвесторів реанімували
ПАО «Промінвестбанк», ПАТ «Родовід Банк», ПАТ
«Укргазбанк» тощо [10].
Існує три ситуації, коли можливо прийняти рішення про проведення санації в комерційному банку:
– за ініціативою власників банку;
– за ініціативою Національного банку України;
– у ході провадження справи про банкрутство.
3. Шляхом введення тимчасової адміністрації в
банк, який зазнає кризи.
Досить поширений метод фінансового оздоровлення протягом останніх трьох років в Україні. Сьогодні введено тимчасову адміністрацію в
14 українських банках (найбільший з них ПАТ
«Дельта Банк», а також ПАТ «Імексбанк», ПАТ КБ
«Надра» тощо) [12].
Порядок проведення та діяльності комерційного
банку в режимі фінансового оздоровлення приведена на рис. 3.
Розглянемо сьогоднішні українські реалії щодо
спрощення процедури капіталізації, реструктуризації чи реорганізації проблемних та неплатоспроможних банків.
У ході процесу санації необхідно розробити й
впровадити систему ефективних механізмів підтримання платоспроможності українських банків, спрямовану на їх збільшення шляхом докапіталізації або
приєднання проблемних банків до фінансово спроможних таким чином, щоб на ринку залишилися
лише фінансово стійкі банки зі значними обсягами
активів, які здатні повною мірою виконувати свої
зобов’язання перед державою та споживачами фінансових послуг.

Так, з цією метою, а також задля виконання умов
отримання фінансової допомоги від Міжнародного
валютного фонду в рамках програми Stand-by наприкінці 2014 року Верховною Радою України було
прийнято Закон України «Про заходи, спрямовані на
сприяння капіталізації та реструктуризації банків»,
яким на строк до 1 січня 2017 року впроваджується
комплекс заходів, спрямованих на спрощення процедури капіталізації, реструктуризації чи реорганізації
проблемних та неплатоспроможних банків [2].
Зазначеним законом передбачено, що Національний банк України може ініціювати проведення
в банках діагностичного обстеження із залученням
визначеної НБУ аудиторської фірми. Якщо за результатами такого обстеження аудиторська фірма надала висновок про те, що банк не дотримується вимог
щодо достатності основного (регулятивного) капіталу, на такий банк покладається обов’язок забезпечення власної докапіталізації (реструктуризації)
в розмірі, в строки та в порядку, які визначені погодженою з НБУ програмою капіталізації (реструктуризації) банку.
Якщо банк не надав НБУ програми своєї капіталізації (план реструктуризації) або якщо власники
такого банку виявилися неспроможними його докапіталізувати, НБУ дає можливість піти одним із таких шляхів:
1) віднести банк до категорії неплатоспроможних
із приміткою, що виведення його з ринку має бути
здійснено в загальному порядку;
2) віднести банк до категорії неплатоспроможних
із приміткою, що виведення його з ринку має бути
здійснено з урахуванням особливостей, передбачених Законом «Про заходи, спрямовані на сприяння
капіталізації та реструктуризації банків»;
3) надати Кабінету Міністрів України (КМУ) пропозицію про забезпечення капіталізації банку державою.
Перший спосіб є стандартною процедурою виведення неплатоспроможного банку з ринку: НБУ
відносить банк до категорії неплатоспроможних,
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у ньому
вводиться тимчасова адміністрація, і банк виводиться з ринку в один із п’яти обраних Фондом способів
(ліквідація банку, продаж його інвестору, передання
всіх або частини його активів приймаючому або перехідному банку з подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку).
Другий шлях, який має право обрати НБУ, фактично є дублюванням першого, однак має певні особливості. Зокрема, виведення банку з ринку може
бути здійснено винятково в один із таких способів:
1) передача всіх або частини активів неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку
з подальшою його ліквідацією;
2) реорганізація неплатоспроможного банку шляхом його приєднання до платоспроможного [6].
Таким чином, головною метою спрощеної процедури капіталізації, реструктуризації чи реорганізації
проблемних та неплатоспроможних банків є реалізація державного курсу саме на превентивні заходи
щодо виявлення проблемних банків та на їх своєчас-
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не фінансове оздоровлення. А для цього необхідні не
лише значні грошові кошти, а й бажання та здатність
фінансово стабільних банків прийняти на себе частину або повністю зобов’язання проблемних. Негативним прикладом в цьому випадку є купівля «ПАТ
«Дельтабанк» ПАТ «Омега Банк» (у Swedbank), ПАТ
«Кредитпромбанк» (у пула інвесторів, серед яких був
ЄБРР) та ПАТ «Астра Банк» (грецький AlhpaBank).
Висновки. Неплатоспроможність навіть однієї
крупної банківської установи призведе до кризових
явищ й в інших сферах діяльності, адже постраждають стейкхолдери цього банку, а і відповідно їхня
діяльність. Але можливо неплатоспроможність уста-

нови малих розмірів не отримає допомоги від держави, тому таким банках необхідно самостійно вчасно
виявляти проблемні моменти роботи, аби не допустити його банкрутства.
Нині Національний банк України оздоровлює
всю банківську систему в цілому, шляхом ліквідації нежиттєздатних банків, але при цьому тягар відповідальності за ці банки «лягає на плечі
регулятора», тобто держави, та частково на плечі
платників податків. Тому лише співпраця акціонерів банку та держави надасть найкращий результат
недопущення або відновлення втраченої платоспроможності банку.
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Визначено економічну сутність консолідованого обліку та консолідованої фінансової звітності. Проаналізовано коло проблем, пов'язаних з обліковим механізмом складання і подання консолідованої
фінансової звітності. Запропоновано зміни до обліку в розрізі облікової політики та плану рахунків
бухгалтерського обліку в корпоративних групах.
Ключові слова: консолідований облік, консолідована фінансова звітність; гудвіл; материнське підприємство; дочірнє підприємство; корпоративна група.

Постановка проблеми. Для того щоб успішно
працювати в умовах конкуренції та реалізовувати великі фінансово-промислові проекти, підприємствам
вже недостатньо функціонувати у межах окремих
розрізнених господарських товариств, і тому вони
прагнуть об’єднуватись у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом.
Виникнення і функціонування в Україні агропромислових консолідованих груп підприємств як економічно відокремлених господарюючих суб’єктів – незаперечний факт, внаслідок чого необхідно розробити
принципи інформаційного забезпечення їх управління та облікового відображення відносин між ними.
Інтеграційне формування підприємств нагально
потребує наукової розробки з методології консолі-

дованого обліку, його загальних принципів, методів
і правил формування консолідованої звітності, а також відповідних методик при визначенні окремих
показників об’єднаних товаровиробників.
Якщо загальні принципи об’єднання підприємств
та складання консолідованої звітності визначені як
міжнародними стандартами фінансової звітності
(МСФЗ), так і національними (ПСБО), то окремих,
галузевих методик консолідації обліку і складання
звітності поки що не розроблено. Вищевикладене
зумовлює актуальність теми дослідження, його мету
та основні завдання дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань із розробки системи консолідованого обліку та формування на його основі консо-
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лідованої фінансової звітності присвячено численні
роботи вітчизняних і зарубіжних науковців, таких
як: С.Ф. Голов, О.В. Бурлакова, В.М. Костюченко, С.Я. Зубілевич, П.Т. Саблук, Л.І. Лук’яненко,
М.Я. Дем’яненко, Р.С. Коршиков, О.В. Небильцов,
В.В. Ковальов, В.В. Палій, В.Д. Новодворський,
В.Т. Козлов, Л.З. Шнейдман та інші.
Формулювання цілей статті полягають в розкритті економічної сутності консолідованого обліку
та фінансової звітності групи підприємств, пошук
методик консолідації обліку та аналіз нормативного
регулювання консолідованої звітності.
Виклад матеріалу/ Традиційна система вітчизняного бухгалтерського обліку не забезпечує
повною мірою належну якість, надійність та прозорість сформованої на його базі консолідованої фінансової звітності, що істотно обмежує можливості
її корисного використання. Діючий План рахунків
1999 року та інструкція щодо його застосування не
дозволяють отримувати інформацію щодо продажу,
постачання, розрахунків між внутрішньогруповими
контрагентами в тому об’ємі і вигляді, який необхідний для якісного та оперативного проведення процедур консолідації фінансових показників. Це, в свою
чергу, веде до неповного включення показників, що
характеризують внутрішньогрупові операції, та спотворення інформації.
У зв'язку з цим, ми вважаємо, що необхідно реформувати традиційний бухгалтерський облік шляхом виділення й визнання в ньому нового напрямку – консолідованого обліку, в якому спостерігається
практична потреба вітчизняних об’єднань підприємств (далі корпоративних груп). Розробка комплексної методології консолідованого обліку дозволить
знівелювати різницю між МСФЗ і вітчизняним законодавством, удосконалити систему діючого бухгалтерського обліку із використанням фундаментальної
вітчизняної та міжнародної теорії, прогресивних методів та облікової практики.
Сучасна система консолідованого обліку є внутрішнім «утворенням» корпоративної групи і поєднує в собі «множники» бухгалтерського (фінансового та управлінського) і податкового обліку.
Впровадження системи консолідованого обліку в
групі підприємств направлено на формування єдиного простору даних для планування діяльності,
аналізу отриманих результатів і прийняття відповідних рішень при управлінні постійно розвиваючими
інформаційними потоками між консолідованою материнською компанією, дочірніми, асоційованими і
сумісно-контролюючими підприємствами у відповідності з галузевою специфікою бізнесу.
Аналізуючи поняття консолідованого обліку, слід
відмітити, що на думку М.Р. Лучко, консолідований
облік є окремою складовою частиною бухгалтерського обліку і характеризується як процес виявлення,
реєстрації, вимірювання, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність
консолідованої групи [3, с. 19]. Бурлакова О.В. вважає що «Консолидированный учет представляет собой информационную систему учета, оперирующую
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данными бухгалтерского (финансового и управленческого) и налогового учета об активах, капитале,
обязательствах и фактах хозяйственной деятельности группы юридических лиц, действующих как консолидирующая материнская, дочерние (внучатые),
ассоциированные и совместно контролируемые организации» [1]. Проте іншими науковцями вважається,
що поділ системи бухгалтерського обліку є умовним,
важлива частина економічної інформації формується
в єдиній системі бухгалтерського обліку [2, с. 125].
На наш погляд, консолідований облік заслуговує
на окрему складову системи обліку, яка поєднуватиме дані бухгалтерського та податкового обліку юридично самостійних осіб, що представлені в обліку та
звітності як єдина економічна одиниця (консолідована група).
Створення цілісної системи консолідованого обліку передбачає активне застосування специфічного
елемента регулювання бухгалтерського обліку та
звітності – облікової політики підприємства.
Мета єдиної облікової політики корпоративної
групи – визначити однакове відображення в обліку
за міжнародними, національними стандартами бухгалтерського обліку, Податкового та Цивільного кодексів України одних і тих самих фактів господарського життя різних підприємств-учасників для того,
щоб однакого впливати на балансові статті консолідованої звітності.
Основним завданням єдиної облікової політики корпоративної групи щодо Податкового кодексу
України є мінімізація оподаткування, а для бухгалтерського обліку – забезпечення дотримання нормативів фінансових коефіцієнтів як умови досягнення
максимальної привабливості для інвесторів, банків
та інших контрагентів. За допомогою ретельно продуманої єдиної облікової політики можна ефективно
управляти фінансовим становищем, вибираючи прийоми, що дозволяють, з одного боку, з максимальним
ступенем достовірності відображати в обліку кожного підприємства факти господарського життя, а з
іншого – впливати на деякі показники фінансового
стану не тільки одного якогось підприємства, а й всієї корпоративної групи. [8].
В обліковій політиці для цілей консолідованого обліку пропонується розробити такі основні аспекти:
1) первинні бухгалтерські документи і регістри,
що відображають специфіку внутрішньогрупових
операцій; 2) внутрішні форми звітності, документообіг, терміни подання бухгалтерської інформації в
центральний фінансовий орган материнської компанії; 3) порядок проведення диференційованої інвентаризації активів і зобов'язань окремих підприємств
складання зведених інтегральних інвентаризаційних
описів; 4) єдиний спосіб нарахування амортизації
основних засобів, нематеріальних та інших активів;
оцінки виробничих запасів, товарів, незавершеного
виробництва, готової продукції і фінансових вкладень; відповідність доходів і витрат; 5) створення
робочого плану рахунків для всіх учасників інтегрованої групи, що дозволяє якісно враховувати факти
господарського життя як окремого підприємства, так
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холдингу в цілому. Для цього необхідно структурувати синтетичні рахунки за аналітичними властивостями, спрямованими на акумулювання інформації по
внутрішньо груповим і зовнішнім операціям [2].
Пропонована система синтетичних рахунків консолідованого обліку спрямована на збір узагальненої
інформації щодо інвестицій та розрахунків з материнським підприємством, дочірніми, асоційованими
підприємствами, спільно контрольованими та іншим
афілійованими особами.
Сплату ПДВ пропонуємо вести в розрізі афільованих і неафільованих осіб по рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами» на субрахунках: 6411
«Розрахунки з ПДВ по афільованих особах», та 6412
«Розрахунки з ПДВ по неафільованих особах». Ввести додаткові синтетичні рахунки за допомогою яких
пропонуємо здійснювати облік розрахунків з афілійованими та неафілійованій (сторонніми) контрагентами корпоративної групи, а саме субрахунки:
633 «Розрахунки з афільованими постачальниками
та підрядниками» і 634 Розрахунки з неафільованими постачальниками та підрядниками» та 363 «Розрахунки з афілійованими покупцями і замовниками»
і 364 «Розрахунки з афілійованими покупцями і замовниками»
Доцільним вважаємо виділити облік продажів
усередині групи (материнська + дочірні компанії)
на окремому синтетичному рахунку 77 «Внутрішньогрупові продажі», який би сприяв відображенню
внутрішньо групового прибутку (збитку). З цією ж
метою доцільно виділити облік інших внутрішньогрупових доходів і витрат на окремий синтетичний
рахунок 78 «Інші внутрішньогрупові доходи». 99
«Інші внутрішньогрупові витрати
Важливу роль в інформаційному забезпеченні
інвесторів, акціонерів та інших зацікавлених користувачів про діяльність корпоративної групи відіграє
інформація у консолідованій фінансовій звітності.
Консолідована фінансова звітність не заміняє фінансових звітів окремих компаній, але дає об'єктивне
й цілісне уявлення про майновий і фінансовий стан
групи загалом як єдиної економічної одиниці.
Питання консолідації займають належне місце
в системі Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що регулюється основними стандартами: МСФЗ 27 «Консолідовані та окремі фінансові
звіти», МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», МСФЗ 28
«Облік інвестицій в асоційовані компанії», МСФЗ 31
«Частки у спільних підприємствах». Крім того, питання консолідації в тій чи іншій мірі стосуються і
багатьох інших стандартів [3].
Особливості складання консолідованої звітності
в Україні регламентовано НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; новим НП(С)БО 2
«Консолідована фінансова звітність», який на відміну від попереднього дозволяє материнському підприємству не подавати консолідовану звітність в разі
якщо воно не є емітентом цінних паперів або якщо
його материнське підприємство подає консолідовану звітність яка є загальнодоступною, П(С)БО 19
«Об’єднання підприємств» та іншими стандартами.

Відповідно до НП(С)БО 1«Загальні вимоги до
фінансової звітності» консолідована фінансова
звітність – це звітність, яка відображає фінансовий
стан і результати діяльності юридичної особи та її
дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. Мета консолідованої фінансової звітності – це
інформування власників, держави і третіх осіб про
контрольований капітал, фінансовий стан і результати діяльності корпоративної групи. Достовірність та
повнота консолідованої фінансової звітності є основою для залучення інвестицій. Вона містить консолідовані: 1) баланс; 2) звіт про фінансові результати;
3) звіт про рух грошових коштів; 4) звіт про власний
капітал; 5) примітки до консолідованої звітності [7].
Для формування консолідованої звітності материнське та дочірні підприємства подають свої фінансові звіти, складені за однаковий період і на ту саму
дату балансу. Консолідовану фінансову звітність подає материнське підприємство.
За НП(С)БО 2 та МСФЗ 27 материнське підприємство не подає консолідовану фінансову звітність
за наявності таких умов: якщо воно є дочірнім підприємством іншого підприємства; власники неконтрольованої частки поінформовані про це і не
заперечують; якщо воно не є емітентом цінних паперів; якщо його материнське підприємство складає
консолідовану фінансову звітність, яка є загальнодоступною [5,6].
Процедура консолідації фінансової звітності
проходить за певними принципами, які визначені в
МСФЗ 27 та НП(С)БО 2, а саме, при складанні консолідованої фінансової звітності використовують
єдину облікову політику для подібних операцій; впорядковане додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників
фінансової звітності материнського підприємства;
виключенню підлягають: балансова вартість фінансових інвестицій материнського підприємства в
кожне дочірнє підприємство і частка материнського підприємства в капіталі кожного дочірнього підприємства; сума внутрішньогрупових операцій та
внутрішньогрупового сальдо; сума нереалізованих
прибутків та збитків; материнське підприємство визначає неконтрольовану частку у власному капіталі,
чистому прибутку та сукупному доході дочірніх підприємств [5].
Вартість гудвілу, що виникає при консолідації фінансової звітності материнського підприємства і фінансової звітності дочірніх підприємств, та вартість
неконтрольованої частки при об’єднанні (придбанні) підприємств визначаються, згідно з П(С)БО 19
«Об’єднання підприємств», що затверджений наказом МФУ від 07 липня 1999 року № 163. Курсові різниці, що виникають під час перерахунку показників
фінансової звітності дочірніх підприємств, які розташовані за межами України, у валюту України визначаються згідно з П(С)БО 21 «Вплив змін валютних
курсів», (наказ МФУ від 10 серпня 2000 року № 193).
Також відповідно до міжнародних та національних
стандартів, у консолідованій фінансовій звітності наведено інформацію про характер відносин між материн-
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ським та дочірнім підприємствами, що відображено в
примітках до звітності, згідно НП(С)БО 2 [5, 6].
При здійсненні аналізу вимог національних і міжнародних стандартів щодо процесу консолідації фінансової звітності виявлено, що національні стандарти розглядають вужче коло питань, ніж міжнародні.
НП(С)БО 2 не повністю розкриває всі тонкощі процесу консолідації, не дано окремого визначення терміну
«консолідована звітність», не визначено процедури
втрати контролю материнськими підприємствами над
дочірніми, не містить питання обліку інвестицій. Це,
в свою чергу, вимагає розгляду даного положення в
одночасному зіставленні його з МСФЗ 27 та надання
окремих пропозицій щодо його удосконалення.
Особливою проблемою, з якою стикаються транснаціональні корпорації при складанні консолідованої
фінансової звітності є те, що її складові частини –
фінансові звіти структурних підрозділів – виражені
у різних валютах. У зв'язку зі змінами валютних курсів великого значення набуває питання, яким чином
у консолідованій фінансовій звітності відображати
курсові різниці, що виникають при їх перерахуванні.
Коли присутні значні коливання курсів, прибутки та
збитки можуть досягати значних розмірів для корпорацій, що вклали кошти у статутний капітал іноземних компаній.
Висновки. Незважаючи на те, що впровадження
системи консолідованого обліку вимагає додаткових
Література:

витрат: розробки єдиної облікової політики та єдиного робочого плану рахунків з урахуванням галузевої
специфіки кожного підприємства, що входить до корпоративної групи, застосування більш сучасних інформаційних технологій, все це спрямовано на збільшення інвестиційної привабливості та підвищення
конкурентоспроможності корпоративних груп.
Запропонована система рахунків консолідованого обліку спрямована не тільки на систематизацію інформації для консолідованої фінансової
звітності, а й орієнтована на гармонізацію бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Її прийняття суттєво
покращить процеси обліково-звітної інформації
її якості для формування управлінських рішень.
Складання консолідованої фінансової звітності сприяє вирішенню таких практично важливих
завдань, як: можливість порівняльного аналізу
фінансового стану результатів діяльності й конкурентоздатності різних консолідованих груп; забезпечення ефективних механізмів, що сприяють
контролю за діяльністю великих компаній з боку
відповідних фінансових і фіскальних органів.
Перспективи подальших досліджень полягають
у виборі методів і технологій, які можна найефективніше використати для консолідації обліково-аналітичної інформації та формування фінансової звітності підприємства.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
Грушко Т.І., Селезньова Ю.О.
студенти
Дніпропетровської державної фінансової академії
Пономарьова О.Б.
старший викладач
Дніпропетровської державної фінансової академії
У статті розглядаються питання фінансової стійкості страхової компанії, як показника ефективності її
діяльності. Розкрито теоретичні аспекти визначення фінансової стійкості, способи її оцінки й роль у
діяльності страховика. Здійснено критичний аналіз визначень поняття фінансова стійкість страхової
компанії. Систематизовано основні чинники впливу і показники оцінки фінансової стійкості страховика. Охарактеризовано сучасні методологічні підходи до аналізу фінансової стійкості страхових
компаній, аналізу факторних складових показників фінансової діяльності. Зроблено аналіз показників фінансового стану провідних вітчизняних страхових компаній, проаналізовано рівень їх фінансової стійкості. Виявлені проблеми у підтриманні фінансової стійкості вітчизняних страхових компаній
та запропоновані обґрунтовані рекомендації щодо її зміцнення. Запропоновано шляхи вдосконалення
системи показників оцінки фінансового стану у фінансовому аналізі діяльності страховиків.
Ключові слова: страхова компанія, фінансова стійкість, фінансові показники, платоспроможність,
поточна ліквідність, швидка ліквідність, абсолютна ліквідність.

Постановка проблеми. Дослідження фінансової
стійкості як економічної категорії належить до найважливіших проблем ринкової економіки, оскільки
відсутність або низький рівень фінансової стійкості будь-якого суб'єкта господарювання веде до його
неплатоспроможності й у кінцевому результаті – до
банкрутства.
У фінансовій системі України важливу роль на
сьогодні відіграють страхові компанії. Правильна
оцінка фінансової стійкості дасть змогу ефективно
здійснювати управління їхніми ресурсами та забезпечить виконання зобов'язань перед клієнтами в повному обсязі за умов глобальної фінансової кризи,
що охопила всі сфери фінансового ринку.
Для того щоб не допустити неплатоспроможності та банкрутства страхових компаній, необхідно вже
на ранній стадії виявляти страховиків, фінансовий
стан яких викликає побоювання. Це завдання вирішується за допомогою використання показників
оцінки фінансової стійкості страхових організацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи фінансової діяльності та аналізу страхових компаній досліджували у своїх працях чимало вітчизняних
та зарубіжних дослідників. Серед них слід відзначити
роботи українських науковців Н. Ткаченко, Л. Шіріняна, В. Борисова, В. Потія, О. Гаманкова, В. Бурчевського, Л. Временко, праці російських дослідників
Я. Телепина, Н. Грищенко, А. Грачева та інших.
Віддаючи належне працям зазначених дослідників, зауважимо, що аналіз показників «фінансової
стійкості страхових компаній» досліджені недостатньо, тому це є актуальним науковим завданням.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Не зважаючи на велику кількість пи-
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тань висвітлених вченими пов’язаних визначенням
показників «фінансової стійкості страхових компаній» та оцінкою їх фінансового стану, зазначимо, що
методика визначення є різною та не завжди ефективною, а це передусім запорука повнісного оцінювання
фінансового стану страхових компаній.
Метою статті є аналіз обґрунтування підходів до
поліпшення фінансової стійкості страховиків, виявлення проблем в організації її оцінювання, а також виявлення шляхів зміцнення фінансової стійкості страхових компаній на національному страховому ринку.
Виклад основного матеріалу. На нинішньому
етапі розвитку страхового ринку України забезпечення фінансової стійкості страхових компаній є
одним із пріоритетних завдань. Слід зауважити, що
в ході посилення процесів економічної глобалізації
успішне функціонування страхових компаній значною мірою залежить саме від рівня її фінансової
стійкості. Лише забезпечивши власну фінансову
стійкість, страховик може генерувати чинники позитивних кількісних і якісних змін для нормального
функціонування в теперішній час і зростання фінансового потенціалу в майбутньому.
Необхідно перед усім визначити сутність самого
поняття – стійкість. В економічній літературі у галузі страхування використовується кілька трактувань
поняття «фінансова стійкість». У роботах одних
авторів визначення ґрунтується на аналізі статистичних показників – коефіцієнтів та їхніх критеріїв.
Наукові публікації інших авторів свідчать про часте
змішування понять «платоспроможність» та «фінансова стійкість». Проте, навіть якщо взяти до уваги
лише часовий критерій, можна зробити висновок,
що під «платоспроможністю» необхідно розумі-
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ти здатність організації виконувати зобов’язання у ті, оскільки відображає здатність страховика нести
певний момент часу. Водночас, поняття «фінансова відповідальність за забов’язаннями в «нормальних»
стійкість» визначає здатність страховика виконувати умовах [13, с. 13].
зобов’язання в будь-який момент часу, в тому числі,
Не зменшуючи внеску вчених та практиків галузі
й у будь-який час у майбутньому. Отже, платоспро- у розробку понятійного апарату фінансової стійкосможність є «миттєвим показником», зрізом стану ті, наведемо критичний аналіз визначень (табл. 1).
компанії в момент проведення аналізу і є зовнішнім
У запропонованих різними науковцями [11, с. 485;
проявом фінансової стійкості страховика на певну 12, с. 12] формулах визначення фінансової стійкості
дату [6, с. 64; 7 с. 241].
враховано фінансові показники діяльності компанії
Розглянемо суть поняття «фінансова стійкість» за попередній період з метою забезпечення фінанта пов’язаного з ним терміну «платоспроможність». сової стійкості, при цьому ігнорується сила впливу
Фінансова стійкість – це характеристика стабільнос- ризику, якому компанія протистоятиме надалі.
ті фінансового стану підприємства, пов’язана з наФінансова стійкість проявляється у здатності
явністю певної частки власного капіталу в загальній страховика зберігати існуючий рівень платоспросумі фінансових коштів. В широкому сенсі фінансо- можності протягом тривалого часу та при серйозних
ва стійкість підприємства – це стан його фінансових негативних ситуаціях, використовуючи для цього
ресурсів, ефективність їхнього розподілу та викорис- фінансовий, технологічний або управлінський потання для зростання прибутку і капіталу при збере- тенціал [4].
женні платоспроможності та кредитоспроможності.
На фінансову стійкість страховика впливає низТак, Міжнародна асоціація органів страхового на- ка факторів, які можуть мати як внутрішнє (якими
гляду (IAIS) визначає, що «страхова компанія
є платоспроможна, якщо вона здатна виконувати свої договірні зобов’язання за всіх достатньо передбачуваних обставин» [9, с. 37].
В економіці найчастіше використовується
розуміння стійкості як здатність системи повертатися в стан рівноваги після того, як була
виведена з неї в результаті зовнішнього впливу. Науковці та практики, прийшли до висновку, що фінансова стійкість – це здатність
страховика виконувати свої зобов’язання
під впливом несприятливих факторів, зміни
економічної ситуації, а платоспроможність Рис. 1. Фінансова стійкість страхової компанії
є окремим проявом фінансової стабільнос- як об’єкт стратегічного управління
Таблиця 1
Критичний аналіз визначень поняття «фінансова стійкість страхової компанії»
№
Автор
Визначення
Спірні питання
Економічною передумовою фінансової надійності страхової
Підхід застосовують у
є наявність певного співвідношення між величиною зв’язці «ліквідність страхо1. Шумелда Я. компанії
зобов’язань компанії та розміром коштів, якими вона розпової компанії – платоспроряджається.
можність – стійкість».
визначення більше
О., Визначають фінансову стійкість як прибутковість, тобто пере- Таке
2. Гвозденко
характеризує
фінансову
Заруба О. вищення доходів над витратами.
стійкість страхової операції.

3.

Ототожнює фінансову стійкість та фінансову безпеку страховика, визначає як такий стан його фінансів, що «…характезбалансованість фінансових показників та інструЄрмощенко ризується
ментів,
стійкістю
до внутрішніх і зовнішніх загроз, дозволяє
А.
йому своєчасно та у повному обсязі виконувати взяті на себе
зобов’язання, а також забезпечує ефективний розвиток страхової компанії».

Визначають фінансову
стійкість як безпеку страхової компанії та розглядають
її в якості статистичного
поняття.

Поняття фінансова надійність та фінансова стійкість
не є синонімами.
Здатність страховика зберігати задовільний рівень фінансових Фінансову стійкість розгляСупрун А., показників протягом деякого проміжку часу при можливих
дають як явище, об’єкт, як
5. Дьячкова
Ю. несприятливих впливах зовнішнього середовища на фінансові узагальнюючий фінансовий
потоки.
показник.
Постійне балансування або перевищення доходів над витраНаведено визначення фі6. Ткаченко Н. тами по страховому фонду, який формується шляхом сплати
нансової стійкості страхової
страхувальниками страхових премій.
операції.
Я.,
4. Шумелда
Осадець С. Визначають фінансову надійність показниками стійкості.
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може управляти сама компанія), так і зовнішнє походження (спричиняються зовнішніми процесами,
компанія не має змоги впливати на них, але повинна
враховувати в процесі діяльності) (табл. 2).

Отже, основними складовими забезпечення фінансової стійкості страхової компанії є: власний капітал, страхові резерви, рентабельність страхових
операцій, яка виражається відношенням балансового
(валового) прибутку до дохідної частини перестрахування, інвестиційна діяльність, тарифна політика.
Від якості управління ними керівництвом страховика і буде залежати на скільки добре буде почувати
себе організація на страховому ринку в тих чи інших
умовах. Зміна будь-якого фактора призводить до зміни фінансового стану страхових компаній [9].
На основі узагальнення багатьох робіт і власного практичного досвіду, Бурчевський В. З. пропонує
свою систему факторів, які впливають на фінансову
стійкість страхових компаній. Фактори групуються на зовнішні і внутрішні. Ми поділяємо зовнішнє
середовище страхової компанії на мега-, макро-, і
мікросередовище. У свою чергу, вони поділяються
на політичні, економічні, технологічні, природнокліматичні умови та ін. Внутрішні фактори, які найбільше впливають на фінансову стійкість страхової
компанії, це: маркетинг, страхові продукти, збутова
діяльність, перестрахування, рівень андеррайтинга,
інвестиційна діяльність, фінансовий стан, фінансові
результати, рівень менеджменту, кадровий потенціал, рівень розвитку регіональної мережі, участь у фінансово-промислових групах та інше [3].

Фінансова стійкість страхової компанії та досягнення нею поставлених завдань головним чином
залежать від правильної та раціональної організації
фінансів страховика, що має свої особливості.
Для подальшого математичного опису поведінки
економічної системи нам потрібно буде ввести кількісні характеристики. Нехай у нас є m факторів і n
показників. Невідповідність числа m факторів кількості n показників зумовлена тим, що будь-який показник діяльності компанії є результатом взаємодії
відразу декількох (часто взаємозалежних) факторів.
На думку Шірінян Л. В [15], на фінансову стійкість страхової компанії впливають такі основні
фактори: 1) статутний фонд, його структура і склад;
2) страхові резерви (достатні для майбутніх виплат);
3) система перестрахування; 4) ступінь залучення страхової організації в інвестиційну діяльність;
5) якість страхового портфеля (величина, стійкість
і структура); 6) склад і структура тарифної ставки; 7) мобільність (здатність адекватно реагувати
на зовнішні та внутрішні дестабілізуючі чинники);
8) оптимальна структура страхової організації;
9) склад і структура витрат, стратегія компанії відносно витрат; 10) інфляція, час, тривалість звітного
періоду; 11) стратегія страхової організації відносно обсягу нерозподіленого прибутку; 12) гарантійні
фонди страховика, участь у централізованих резервних фондах і добровільних фондах страхових гарантій; 13) маркетингова політика і менеджмент страхової компанії; 14) кон'юнктура ринку.
Зміна будь-якого з m факторів може призводити
до зміни фінансового стану страхової компанії, який
ми характеризуватимемо загальноприйнятими n коефіцієнтами, показниками і позначатимемо далі буквою К. Показники діяльності мають різну динаміку
і характеристики, проте деякі з них мають загальні
закономірності і тенденції. Далі розглядаються саме
такі показники (коефіцієнти).
Означеними коефіцієнтами, в нашому випадку
можуть бути: Кл – коефіцієнт ліквідності (відношення активів до зобов’язань); Кп – коефіцієнт платоспроможності (відношення капіталу до зобов’язань
страховика); Кр – коефіцієнт рентабельності (відношення прибутку до доходу);
Кн – коефіцієнт надійності (як сукупний рівень
ліквідності, платоспроможності і рентабельності
Кн = 3�Кп ∗ Кр ∗ Кл ) . Для оцінки фінансової стійкості
страхової компанії (страхового фонду) багатьма авторами використовується також коефіцієнт фінансової
стійкості:
Д – сума доходів страхоА1 Кс=(Д+З)/В,
+ 0,5А2 + 0,3Аде
3
Кплат.за
= тарифний період, ≥
вика
З
–1 сума коштів у запасних
П + 0,5П + 0,3П
фондах, В1 – сума2витрат 3за той же період. Коефіцієнт
Кс теж буде входити у нас до об’єднаної групи показників, А1
які+характеризуються
загальною поведінкою.
А2 + А3
Кпл =
Зауважимо
також,
що
у
випадку
страхових компаній
П1 + П2
деякі автори замість коефіцієнта рентабельності Кр
віддають перевагу коефіцієнту доходності або приА1 + Кд
А2 як відношення суми балансового прибутковості
Кшл =
бутку
до
суми страхових внесків.
П1 загальної
+ П2
При дослідженні стійкості фінансового стану
страхових компаній (і підприємств) необхідно про-
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Кал =

Таблиця 2
Фактори впливу на фінансову стійкість страхової компанії
Зовнішні фактори
Внутрішні фактори
Порядок ліцензування
Загальна стратегія компанії та корпоративна
культура
Порядок інвестування
Рівень і пріоритети фістрахових резервів
нансового менеджменту
Підходи до визначення
Організаційна структура
маржі платоспроможності компанії
Регулювання перестраху- Структура збалансованосвальних операцій
ті страхового портфеля
Антимонопольне регулю- Тарифна політика
вання
Податкове законодавство Обсяг власного капіталу
Регулювання страхових
Обсяг клієнтської бази та
тарифів
її стійкість
Ризики природних ката- Склад та рівень страхоклізмів
вих резервів
Соціально-політична
Політика перестрахуситуація в країні
вання
Інфляційні процеси
Стан регіональної мережі
Рівень конкуренції на
Кваліфікація персоналу
страховому ринку
Рівень страхової культури Строк роботи на ринку та
ділова репутація
Джерело: [14]

А1
П1 + П2
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водити диференційований аналіз, що складається з
двох етапів.
Етап перший. Фінансовий стан на цьому етапі
характеризуватиметься шляхом знаходження вищеназваних показників. Це звичайний аналіз значень
коефіцієнтів, прийнятий у бухгалтерському обліку.
Такі коефіцієнтні розрахунки визначають фактичний стан, ступінь задовільності величин показників
діяльності (а не стійкість стану). Для багатьох підприємств розрахунок відповідних нормативних показників є обов'язковим, оскільки від результату залежать подальші дії власників (навіть ліквідація).
Етап другий. На другому етапі повинна досліджуватися стійкість показників щодо зміни факторів. Тут показники вважаються функціями (функціоналами) факторів, як змінних задачі аналізу. Такий
аналіз стійкості є трудомісткою задачею вже хоча б
тому, що для n показників є m факторів, тобто необхідне в цілому близько m•n залежностей показників
від факторів.
Тому, саме цей другий етап, який ще не застосовується в сучасній практиці і не є обов’язковим,
необхідно включити у фінансово-економічний аналіз для визначення ступеню стійкості фінансового
стану [17].
Головними інструментами стратегічного управління фінансовою стійкістю виступає система збалансованих показників (Balanced scorecard) (табл.3),
які зосереджені на комплексній оцінці та перспективах розвитку, досягненні стратегічних цілей, зростанні капіталізації, удосконаленні внутрішніх процесів і задоволенні потреб користувачів страхових
послуг [10, с. 213].
Кн = 3�Кп ∗ Кр ∗ Кл )
Коефіцієнт платоспроможності страховика визначається за допомогою наступної формули:
Кплат. =

А1 + 0,5А2 + 0,3А3
≥1
П1 + 0,5П2 + 0,3П3

А1 + А2 + А3
Кпл =
фінансової
П1 +стійкості
П2

Показники
Показник

Власний капітал
А1 + А2
Коефіцієнт автономії
Какт = Власний капітал
Кшл =
Валюта
балансу
П1 + П2
Какт =Власний
Власний
капітал
Власний
капітал
(незалежності)
Валютакапітал
балансу
Какт = К
Какт
=
Власний
капітал
Власний
капітал
акт =
балансу
балансу
КВалюта
= Валюта
Валюта
Валютабалансу
балансу

балансу
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Для
оцінки фінансової
стійкості страховика були обрані п’ять страхових
компанії України, що займають провідні позиції
рейтингу страховиків України за розміром чистого прибутку: страхова компанiя «Українська страхова група», страхова компанія «АХА СтрахуванТаблиця 3

страхової компанії

Формула розрахунку

Кактакт=

Розглянемо статті активу балансу для угрупування. Це: найбільш ліквідні активи (А1); швидко реалізовані активи (А2); повільно реалізовані активи,
(А3); тяжко реалізовані активи (А4).
Зобов’язання організації (статті пасиву балансу)
також групуються в чотири групи і розташовуються
по ступеню терміновості їх оплати: найбільш термінові зобов’язання (П1); короткострокові пасиви
(П2); довгострокові пасиви (П3); постійні пасиви
(П4) [5].
Разом з абсолютними показниками для оцінки
ліквідності страховика розраховують фінансові коефіцієнти ліквідності. Розрахунок даних коефіцієнтів
проводиться шляхом поетапного зіставлення окремих груп активів з короткостроковими пасивами
на основі даних бухгалтерського
[5]. Дані
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Характеристика
Чим більше значення коефіцієнту, тим
менша залежність страхової компанії від
зовнішніх джерел фінансування
Коефіцієнт показує, яка сума загальної
вартості майна компанії припадає на 1 грн.
власних коштів
Характеризує ступінь мобільності використання власних коштів страхової компанії
Визначається як відношення власного та
позичкового капіталу
Характеризує частину позичкового капіталу
в загальній сумі капіталу компанії
Показує скільки разів за період обертається
капітал, вкладений в активи організації
Відображає швидкість обігу вкладеного
власного капіталу
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ня», страхова компанiя «НОВА», страхова компанія
«БРОКБIЗНЕС» та акцiонерна страхова компанія
«IНГО Україна».
Відобразимо результати розрахунку показників маневреності капіталу страховиків за 2011-2013
роки (табл. 4).
Таблиця 4
Коефіцієнт маневреності капіталу
за 2011-2013 роки
Коефіцієнт маневреності капіталу
Страхова
компанія
2011
2012
2013
«Українська стра1,9
2,5
2,5
хова група»
«АХА Страхуван1,7
1,8
1,7
ня»
«НОВА»
1,4
0,9
1,3
«БРОКБІЗНЕС»
0,7
0,4
0,6
«ІНГО Україна»
1,1
0,9
1,2
Розроблено авторами за джерелом [1]

Дані таблиці показують, що найвищий ступінь
мобільності використання власних коштів страхової
компанії «Українська страхова група» за 2011-2013
роки. Трішки нижчі показники у компанії «АХА
Страхування». Найгірші показники у страхової компанії «БРОКБІЗНЕС», особливо за 2012 рік. Середній коефіцієнт маневреності капіталу у страхових
компаніях «НОВА» та «ІНГО Україна».
Після оцінки структури балансу необхідно визначити стан ліквідності компаній за показниками ліквідності та платоспроможності. Відобразимо результати розрахунків в таблицях 5, 6.
За даними табл. 5 бачимо, що страхова компанія
«АХА Страхування» має найбільшу ліквідність се-

ред обраних страховиків, проте настільки велике значення показників теж не є позитивним явищем, бо це
свідчить про надлишок в компанії ліквідних активів,
що може негативно відобразитись на її загальному
фінансовому становищі. Найбільш близькими до нормативних є значення показників ліквідності в таких
компаній, як «Українська страхова група» та «БРОКБІЗНЕС». Також задовільний рівень ліквідності має
страхова компанія «ІНГО Україна». Що стосується
страхової компанії «НОВА», вона мала прийнятний
рівень ліквідності в 2011-2012 роках, проте в 2013
році дані показники значно зменшились.
Дані табл. 6 показують, що платоспроможність серед аналізованих страхових компанії є майже однаковою, не зважаючи на те, що страхова компанія «АХА
Страхування» має надмірну кількість високоліквідних активів, та взагалі не має середньострокових
зобов’язань. Тому робимо висновок, що це зумовлено
приростом капіталу і малим приростом премій.
Отже зауважимо, що всі страхові компанії можна назвати цілком платоспроможними, за період
2011-2013 років вони підтримували баланс активів
та зобов’язань, через що і мали свою ліквідність та
платоспроможність на необхідному рівні.
На основі проведеного аналізу можна зробити загальний висновок, що найбільші страхові компанії
України за розміром чистого прибутку мають достатню фінансову стійкість, через те їх можна вважати
компаніями з гарним фінансовим станом та ефективною діяльністю.
Тому, враховуючи особливості діяльності страховиків, доцільним на наш погляд, розглядати фінансову стійкість страхових компаній як здатність швидко адаптуватися до змін в оточуючому середовищі,
зберігаючи з деяким ступенем імовірності стійкість
свого фінансового стану у довгостроковому періоТаблиця 5

Розрахунок показників ліквідності страхових компаній України за 2011-2013 роки
Показники
Страхова компанія
Поточна ліквідність
Швидка ліквідність
Абсолютна ліквідність
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
«Українська страхова група»
17,6
12,5
10,4
17,6
12,5
10,3
14,9
11,6
9,7
«АХА Страхування»
24,4
31,5
31,2
24,4
31,5
31,2
13,4
16,2
26,7
«НОВА»
14,3
9,2
3,2
14,2
9,2
4,3
7,3
4,1
4,3
«БРОКБІЗНЕС»
4,8
1,9
3,1
4,8
1,8
3,1
4,0
1,7
2,78
«ІНГО Україна»
4,3
3,7
3,2
4,3
3,7
3,0
2,0
1,6
1,86
Розроблено авторами за джерелом [1]

Таблиця 6
Розрахунок коефіцієнту платоспроможності страховиків за 2011-2013 роки
Коефіцієнт платоспроможності за роками
Страхова компанія
2011
2012
«Українська страхова група»
1,9
1,6
«АХА Страхування»
2,1
2,0
«НОВА»
1,9
3,1
«БРОКБІЗНЕС»
2,2
2,2
«ІНГО Україна»
1,8
1,9
Розроблено авторами за джерелом [1]
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2013
1,5
2,1
1,9
2,3
1,7

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

ді, навіть під дією негативних чинників, що проявляється у виконанні усіх взятих на себе страхових
зобов’язань перед усіма суб’єктами ринку [8].
Разом з тим, важливо розробити з метою використання у фінансовому аналізі діяльності страховиків
системи показників оцінки їхнього фінансового стану, які б відображали б специфіку страхової діяльності та подавали б конкретні рекомендації щодо її
покращення.
Висновки і пропозиції. На основі вищесказаного можна стверджувати, що проблеми адаптації
до ринкової кон'юнктури і змін конкурентного середовища та можливості забезпечення фінансової
стійкості компаній є визначальними в умовах сучасної ринкової економіки для більшості страховиків
України. Тому від правильності визначення факторів
фінансової стійкості та управління ними залежить
точність визначення кількісних і якісних показників діяльності та безпосередньо фінансової стійкості
страхових організацій. Цілісна систему, яка у разі раціонального та гармонійного функціонування забезпечує досягнення високого рівня стабільності стра-

хової компанії створюється за допомогою базових та
додаткових важелів фінансової стійкості страховика.
Досвід функціонування національного страхового ринку показав, що чинником, який гальмує розвиток страхового ринку України, є те, що капіталізація
і стан фінансових ресурсів переважної більшості
страхових компаній є незадовільними і не забезпечують їхню конкурентоспроможність навіть на внутрішньому ринку. Обмежені обсяги та недосконала
структура фінансових накопичень більшості страховиків заважають перетворенню їх на дієвий інститут
соціального захисту населення та інвестування в
українську економіку.
Головним напрямом подальших досліджень є
формування механізму вибору стратегії управління залежно від рівня фінансової стійкості страхової
компанії. Особливу увагу слід приділити інвестиційній діяльності, оскільки прийнятний рівень фінансової стійкості дає можливість страховику здійснювати капіталовкладення в довгострокові проекти, іноді
з підвищеним рівнем ризику, поліпшуючи таким чином економічне становище держави та її громадян.
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В статье рассматриваются вопросы финансовой устойчивости страховой компании, как показателя эффективности ее деятельности. Раскрыты теоретические аспекты определения финансовой устойчивости, способы ее
оценки и роль в деятельности страховщика. Осуществлен критический анализ определений понятия финансовая устойчивость страховой компании. Систематизированы основные факторы влияния и показатели оценки
финансовой устойчивости страховщика. Охарактеризованы современные методологические подходы к анализу финансовой устойчивости страховых компаний, анализа факторных составляющих показателей финансовой деятельности. Сделан анализ показателей финансового состояния ведущих отечественных страховых
компаний, проанализирован уровень их финансовой устойчивости. Выявленные проблемы в поддержании
финансовой устойчивости отечественных страховых компаний и предложены обоснованные рекомендации по
ее укреплению. Предложены пути совершенствования системы показателей оценки финансового состояния в
финансовом анализе деятельности страховщиков.
Ключевые слова: страховая компания, финансовая устойчивость, финансовые показатели, платежеспособность, текущая ликвидность, быстрая ликвидность, абсолютная ликвидность.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ:
ОБЛІКОВІ ТА АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ
Гуля В.С.
магістр
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
У статті розглянуто економічний зміст основних засобів, а також розкрито поняття основні засоби
та основні фонди, особливості обліку основних засобів, виокремлено об’єкти, джерела надходження
основних засобів. Також розглянуто особливості нарахування амортизації основних засобів.
Ключові слова: необоротні активи, основні засоби, основні фонди, бухгалтерський облік, первісна
вартість, амортизація, економічний аналіз, фінансова звітність.

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання на кожному підприємстві, власники якого
зацікавлені в ефективному його функціонуванні,
необхідно вміти правильно організувати систему
правильного контролю над всією сукупністю активів підприємства. Одним із найважливіших факторів, які впливають на результати діяльності кожного
підприємства, є наявність основних засобів, без яких
неможливо уявити виробництво продукції (товарів,
послуг). Від правильності документального оформлення надходження основних засобів залежить весь
подальший процес обліку та використання основних засобів на підприємстві. Як відомо, одним з
головних нормативних документів, яким керуються
бухгалтери українських підприємств, є положення
(стандарти) бухгалтерського обліку П(с)БО.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню питання використання та оновлення основних засобів підприємств присвячена чимала кількість наукових праць. Оскільки основні засоби є
однією з головних складових активу балансу, а відповідно впливають на фінансовий результат, багато
науковців приділяють увагу цьому питанню, серед
них: Л. Косовиць, Р. Грачова, С. Голов, Н. Крічка,
І. Бланк, М. Баканов та ін.
Метою дослідження даної статті є вивчення сутності основних засобів підприємства відповідно до
нормативно-правової бази, функції, напрямки використання основних засобів та розкрити відображення їх у
бухгалтерському обліку згідно чинного законодавства.
Виклад основного матеріалу. Для того, щоб
здійснювати виробничу діяльність, підприємствам
потрібні основні засоби або, інакше кажучи, засоби
праці. Від предметів праці вони відрізняються тим,
що беруть участь у процесі виробництва, зберігають при цьому свою натуральну форму, поступово
зношуються і частинами переносять свою вартість
на виготовлену продукцію або виконану роботу. Під
впливом засобів праці предмети праці змінюють свої
фізико-хімічні властивості, а тому перетворюються
на кінцеву готову продукцію. До засобів праці належать машини, обладнання, інструменти тощо, тобто
основні засоби підприємства.

За економічною природою засоби праці виступають у вигляді основних засобів тільки в процесі
продуктивного використання. Об'єкти, які придбані
з метою подальшої реалізації, належать до товарів,
а не до основних засобів. У бухгалтерському обліку
засоби праці виділено в окремий об'єкт обліку, що
має назву «основні засоби підприємства».
Сьогодні в економічній літературі часто трапляється ототожнення понять «основні засоби», «основні фонди». Під фондами, як відомо, розуміють
джерела утворення господарських засобів підприємства, якими є статутний капітал, резервний капітал, прибуток та інші джерела, що відображаються
в пасиві балансу. Стосовно основних засобів більш
правильно застосовувати поняття «засоби», бо саме
вони становлять частину активів підприємства. Однак існуюча різниця у цих двох поняттях активно
дискутується в економічній науці і, на наш погляд, ці
два терміни не можна ототожнювати.
При організації обліку основних засобів в Україні підприємства керуються такими законодавчими та нормативними документами: Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні
засоби», затвердженим наказом Міністерством фінансів України від 27 квітня 2000р. № 92 [1], Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р.
№ 996-ХІV [2] та іншими законодавчо-нормативними документами.
Згідно з Податковим Кодексом України, основні
засоби – матеріальні активи, зокрема запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр
(крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 грн,
невиробничих основних засобів і нематеріальних
активів), що призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності платника
податку, вартість яких перевищує 2500 грн і поступово зменшується з огляду на фізичне або моральне
спрацювання та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в екс-
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плуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) [3].
Згідно П(С)БО 7 «Основні засоби» – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим
особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше
одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [1].
Однією з основних складових всієї системи
активу підприємства є розробка та затвердження
правильно класифікації основних засобів господарюючого суб’єкта. Питання відображення в обліку
операцій з основними засобами на рахунках бухгалтерського обліку залежить від правильного аналізу
їхньої сутності та від структури Плану рахунків, зокрема рахунку 10 «Основні засоби» [4]. Крім того,
вибір того чи іншого варіанту оцінки й обліку основних засобів в значній мірі залежить від їх правильної класифікації.
До складу основних засобів відносять: земельні
ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель,
не пов’язані з будівництвом; будівлі, споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); тварини; багаторічні насадження.
Об'єктом обліку основних засобів у бухгалтерському обліку є закінчений пристрій з усіма приладдями до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних
самостійних функцій, або відокремлений комплекс
конструктивно поєднаних предметів однакового чи
різного призначення, які мають для обслуговування спільні пристрої, приладдя, керування та єдиний
фундамент, внаслідок чого кожний із предметів може
виконувати свої функції (а комплекс – певну роботу)
лише у складі комплексу, а не самостійно [5, с. 640].
Головним завданням обліку основних засобів є:
– правильне і своєчасне відображення надходження, вибуття й переміщення основних засобів;
– контроль за їхньою наявністю та збереженням у
місцях експлуатації;
– своєчасне й точне обчислення зносу (амортизації) основних засобів і правильне відображення його
в обліку;
– визначення витрат на ремонт, а також контроль
за раціональним використанням коштів, виділених з
цією метою;
– виявлення об'єктів, які не використовують;
– контроль за ефективністю використання, пошуки резервів підвищення ефективності роботи машин, обладнання та ін.;
– оперативне забезпечення керівництва підприємства необхідною інформацією про стан основних
засобів через автоматизацію обліково-обчислювальних робіт на базі сучасних засобів обчислювальної
техніки.
Найбільш вагомими показниками формування
основних засобів, що безпосередньо характеризують
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процеси технічного оновлення виробництва, є показники їх руху і оновлення. Однієї з найбільш важливих для дослідження процесів технічного оновлення
виробництва є група показників руху основних засобів, до яких належать коефіцієнти введення, вибуття,
оновлення, ліквідації, а також приросту основних засобів. Ці показники характеризують склад і структуру основних засобів, а також їх динаміку протягом
визначеного періоду часу.
Частина основних засобів використовується для
безпосереднього впливу людини на процес виробництва, тобто во-ни є тими засобами праці, що впливають на оборотні засоби, перетворюючи їх на готову
продукцію. Такі основні засоби називають «активною частиною». До них можна зарахувати робочі
машини, устаткування, транспортні засоби, вимірювальні й регулюючі прилади, обчислювальну техніку
та лабораторне устаткування.
Основними завданнями аналізу основних засобів є:
– забезпеченість основними фондами підприємства і його структурних підрозділів;
– відповідність величини, складу і технічного рівня фондів потребам в них;
– виконання завдання зі зростання і оновлення
основних фондів;
– технічний стан основних фондів;
– ступінь використання основних фондів і факторів, що впливають на її рівень;
– оцінка ступеня використання виробничої потужності, площ та устаткування;
– стан невиробничих основних фондів – зміни в забезпеченості працівників житлом, дитячими установами, поліклініками, спортивними спорудами тощо [6].
Інформаційною базою аналізу є звітність – річна; форма № 1 «Баланс»; форма № 5 «Примітка до
річної фінансової звітності» – річна; статистичні
звітності з виробництва і праці; Аналітичні та синтетичні регістри обліку основних засобів (Головна
книга, Журнал-ордер № 4, відомості аналітичного
обліку капітальних інвестицій); Первинні документи з обліку основних засобів: інвентарні картки, акти
приймання-передачі, введення в експлуатацію, ліквідації, відомості індексації балансової вартості основних засобів [7, с. 512].
Основнi засоби вiдображаються у балансi в
першому роздiлi активу – «Необоротнi активи».
Створенi (побудованi) або придбанi основнi засоби
у балансi вiдображаються за їх первинною вартістю,
яка складається з таких елементiв:
– сум сплачених коштiв пiдрядним органiзацiям
за виконанi будiвельно-монтажні роботи та постачальникам за придбанi об’єкти (без податкiв);
– реєстраційних зборiв, державного мита i
подiбних платежiв, якi засвiдчують право власностi
на об’єкт;
– сум ввiзного мита;
– витрат зi страхування ризику доставки об’єктiв;
– сум податкiв у зв’язку з придбанням об’єктiв
(якщо податки не вiдшкодовуються пiдприємству);
– витрат на установку, монтаж, налагодження
об’єктiв;
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– iнших витрат, якi пов’язанi з доведенням об’єкта
до стану, в якому його можна експлуатувати.
Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на
дату отримання з урахуванням витрат, передбачених
П(С)БО 7.
Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається
погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат,
передбачених пунктом П(С)БО 7 [1].
Первісна вартiсть основних засобiв показує
вартiсть кожного об’єкта в момент його введення
в експлуатацiю. Данi про вартiсть об’єкта записуються в актi приймання основних засобiв, а також
в iнвентарнiй картцi, звiдки й походить назва цiєї
вартостi – iнвентарна.
Отже, первісна вартість об’єкта основних засобів – це сукупність витрат у грошовому вираженні,
що створюють вартість, за якою об’єкт купують (будують, споруджують), доставляють і/або доводять
до готовності для експлуатації.
Однією з визначальних умов успішного функціонування підприємства є наявність сучасних засобів
праці та їх раціональне використання [8, с. 272].
Джерела надходження основних засобів:
– приймання основних засобів в експлуатацію за рахунок капітальних вкладень та вкладень засновників;
– приймання основних засобів, отриманих безкоштовно від інших підприємств, за допомогою викупу,
в рахунок боргових зобов'язань та інших операцій;
– оприбуткування раніше не врахованих основних засобів;
– надходження, відповідно до актів передачі, як
спонсорська допомога;
– придбання основних засобів у підприємств та організацій оформленням довгострокових розрахунків;
– централізоване постачання від міністерства, відомства;
– поновлення в обліку безпідставно або передчасно списаних основних засобів.
Одним із важливих завдань обліку надходження основних засобів є правильне документальне
оформлення і своєчасне відображення в облікових
реєстрах надходження основних засобів, їх внутрішнє переміщення та вибуття. Рух основних засобів
оформлюють за допомогою типових форм первинної
облікової документації, затверджених наказами Мінстату України і Мінфіну України [9, с. 536]
Елементи облікової політики підприємства стосуються практично усіх складових активів, забезпечення, доходів і витрат, інших об'єктів обліку.
Можна сказати, що всі елементи облікової політики
підприємства впливають так чи інакше на фінансові
результати. Елементи, які найбільше впливають на
фінансові результати, можна назвати такі:
– визначення методу оцінки вибуття запасу;
– визначення методу нарахування амортизації.
Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, передбачених Податковим Кодексом України. При розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу.
Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування:
– вартість гудвілу;
– витрати на придбання/самостійне виготовлення
та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію
або інші поліпшення невиробничих основних засобів [3].
Вибір методу нарахування амортизації є одним із
найвпливовіших елементів облікової політики. Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», амортизація визначається
як системний розподіл вартості об'єкта основних засобів, що підлягає амортизації протягом строку його
корисного використання [1].
Відповідно до Положення (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» встановлені
такі методи амортизації: прямолінійний; зменшення залишкової вартості (відсотковий); прискореного
зменшення залишкової вартості; кумулятивний; виробничий.
Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.
Метод амортизації об’єкта основних засобів переглядається у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.
Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття
рішення про зміну методу амортизації.
Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації)
об’єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його
виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших
причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації).
В П(С)БО 7 у п.29 стандарту зазначено, що «нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт став придатним для
корисного використання». Однак придатним для
корисного використання може бути й обладнання,
яке не потребує монтажу і зберігається на складі, а
також інші види капітальних інвестицій. Таке визначення може спричинити формування неправильної
думки на практиці стосовно того, що по капітальних інвестиціях теж можна нарахувати амортизацію.
У зв’язку із зазначеним, передостанній абзац п.29
П(С)БО 7 треба викласти в такій редакції: «Нарахування амортизації починається з місяця, наступного
за місяцем, у якому об’єкт основних засобів було
введено в експлуатацію» [10, с. 136].
Нарахування амортизації в цілях оподаткування
здійснюється підприємством за методом, визначе-
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ним наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності, та може переглядатися в разі
зміни очікуваного способу отримання економічних
вигод від його використання.
За статистикою в Україні здебільшого використовують прямолінійний та метод зменшення залишкової вартості.
Висновки. Отже, основні засоби підприємства –
це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як

у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується
у зв'язку з фізичним та моральним зносом.
Якнайповніше та якнайраціональніше використання основних засобів і виробничих потужностей
підприємства сприяє поліпшенню всіх його технікоекономічних показників: зростанню продуктивності
праці та фондовіддачі, збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, економії капітальних
вкладень.
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ЕКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:
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Киевского национального торгово-экономического университета
В статье рассмотрено экономическое содержание основных средств, а также раскрыто понятие основные
средства и основные фонды, особенности учета основных средств, выделены объекты, источники поступления основных средств. Также рассмотрены особенности начисления амортизации основных средств.
Ключевые слова: необоротные активы, основные средства, основные фонды, бухгалтерской учет, первобытная стоимость, амортизация, экономический анализ, финансовая отчетность.
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Economic maintenance of the fixed assets is considered in the article, and also a concept is exposed the fixed assets
and capital assets, features of account of the fixed assets, objects, sources of receipt of the fixed assets, are selected.
The features of charging of the fixed assets amortization are also considered.
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Проведено аналіз процесу прийняття рішення щодо реалізації асортиментної політики на промислових
підприємствах на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях. Виявлено чинники, які обмежують асортиментну пропозицію підприємства. Обґрунтовано резерви для зростання продуктового потенціалу виробничих підприємств. В результаті проведеного аналізу традиційних методів управління
товарним асортиментом виробничого підприємства виявлено необхідність вдосконалення підходів до
процесу формування товарного асортименту за рахунок впровадження рефлексивного підходу, що підвищить ефективність асортиментної політики та конкурентоспроможність підприємства.
Ключові слова: асортиментна політика, формування асортименту, рефлексивний підхід, поведінка
споживача.

Постановка проблеми. У сучасних умовах функ- суб’єктивних факторів у традиційні підходи та меціонування конкурентоспроможність підприємства тоди управління товарним асортиментом підприємзначною мірою залежить від високої адаптивності ства, які будуть враховувати поведінські аспекти поасортиментної політики, своєчасного оновлення то- тенційних споживачів товарів.
Виклад основного матеріалу. Головна мета асорварної номенклатури й асортиментних груп відностиментної політики для виробничого підприємства –
но ситуації на ринку.
Для якісного управління товарним асортимен- забезпечення його конкурентних переваг на ринку на
том промислових підприємств використання
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цій. Даній тематиці присвячено значну кількість робіт вітчизняних і зарубіжних авторів,
зокрема, Бермана Б., Бузукової О., Вейтца Л.,
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Асортимент, що
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вимогам ринку
підприємства
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М., Снегірьової В., Панкратова Ф., Серьогіної Г., Л.В. Балабановою, А.М. Германчук,
М.В. Коцур, Л.О. Лігоненко та ін. В зазначе- Рис. 1. Процес формування асортиментної пропозиції
них роботах розроблено рекомендації щодо на виробничих підприємствах
формування ефективної асортиментної політики, здійснено наукове обґрунтування
принципів, прийомів, методів управління
Цілі
підприємтоварним асортиментом, визначені основні
Асортиментна
ства
фактори, що впливають на даний процес.
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Разом з тим більшість досліджень не дають
А
можливість враховувати специфіку товару і
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резерви збільшення попиту, розширити адапринку
таційні можливості підприємств, створити
В
умови більш повного використання їх потенціалу і підвищення конкурентоспроможності.
Формулювання цілей статті. Метою
даної статті є розроблення теоретико-мето- Рис. 2. Резерви розширення асортиментної пропозиції
дологічних положень щодо імплементації підприємства
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всіх напрямках: товарному, фінансовому, техніко-технологічному та організаційно-управлінському.
Асортиментна політика повинна підпорядковуватися загальній стратегії підприємства, бути узгодженою з іншими стратегіями: фінансовою, інвестиційною, виробничою, збутовою тощо [1].
Аналіз процесу прийняття рішення, щодо реалізації асортиментної політики на промислових підприємствах відбувається на трьох рівнях (стратегічному,
тактичному, оперативному) та може бути представлений у вигляді ієрархічної структури (рис. 1).
Таким чином, асортимент повинен відповідати
цілям, ресурсному потенціалу підприємства та вимогам ринку. Дані чинники обмежують асортиментну пропозицію підприємства.
Рис. 2 наочно демонструє одночасний вплив всіх
цих чинників на формування товарного асортименту
підприємствами. На схемі виділено чотири сектори,
які представляють собою множини асортиментний
позицій підприємства за тих чи інших умов впливу
зазначених чинників.
В сектор «А» входить множина позицій асортименту, в межах якої цілі і можливості підприємства
співпадають, проте такий асортимент не знайде свого покупця на ринку. Причиною можуть бути як показники якості та ціни, так і специфічні вимоги потенційних споживачів.
В секторі «В» можливості підприємства виробляти визначений асортимент співпадають з ринковими
вимогами (на даний товар гарантовано буде попит),
проте випуск даної номенклатури товару підприємству невигідний (наприклад, призводить до зниження ефективності діяльності підприємства, погіршує
його фінансові показники).
В сектор «С» входить множина позицій асортименту, в межах якої цілі підприємства співпадають з
потребами ринку. Проте існуючий потенціал підприємства недостатній для реалізації такої асортиментної
політики. Даний сектор найчастіше підприємством
розглядається як резерв для зростання в довгостроковій перспективі за умови залучення додаткових
значних інвестицій в технологію та обладнання і
пов’язаний з відносно високим рівнем ризику.
В секторі D всі фактори співпадають, дана множина асортиментних позицій, як правило, й виробляється підприємством.
Таким чином, асортиментна пропозиція, яка задовольняє як підприємство, так і споживачів, обмежується номенклатурою продукції сектору D.
Саме в межах цього сектору підприємства традиційно розвивають та реалізують загальну і асортиментну стратегію. Відповідно саме в цьому секторі
формується простір для прийняття стратегічних рішень щодо асортименту, оптимального з точки зору
вказаних чинників.
Проте реалізація ресурсного потенціалу підприємства виключно в даному секторі обмежена. Значні
резерви розширення асортименту знаходяться в секторі А. Для їх залучення необхідно сформувати у споживача додаткові потреби, які б надали можливість
підприємству розширити асортиментну пропозицію.
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Традиційно в процесі формування товарного
асортименту менеджерами використовуються добре
відомі методи портфельного та економічного аналізу, а також виявлення споживчих переваг. За допомогою методів економічного аналізу розраховують
економічну доцільність випуску товарів, оптимальність структури асортименту з точки зору показників
ефективності тощо.
На нашу думку, необхідно розширити традиційний методичний апарат формування асортименту за
рахунок дослідження сприйняття товару покупцем,
рівень його залучення в процес покупки, емоції, що
впливають на його вибір.
Отже, потенціал формування конкурентоспроможного асортименту підприємств полягає у нових
підходах до моделювання поведінки споживачів, в
яких буде враховано ірраціональну складову. Для
цього необхідно звернутися до результатів вже існуючих наукових напрацювань у сфері дослідження людського мислення, зокрема до рефлексивного
управління.
Використання методів рефлексивного управління
є важливим інструментом активної адаптації підприємства до зовнішнього середовища [2]. За допомогою рефлексивних методів управління підприємство
здійснює вплив на прийняття рішень суб’єктами зовнішнього середовища, з якими взаємодіє в процесі
своєї діяльності.
Застосування рефлексії в управлінні дає можливість, не тільки знизити ступінь невизначеності в
діях суб’єктів впливу, а й схилити суб’єктів ринкового оточення на вигідні для підприємства рішення,
спрогнозувати його поведінку.
Таким чином, впровадження рефлексивного підходу в управління асортиментом є актуальним, тому
що дозволить підприємству швидко та економно
одержувати конкурентні переваги, підвищить ефективність асортиментної політики і забезпечить його
фінансову стабільність.
Одним з важливих результатів рефлексивного
управління є можливість зменшити невизначеність в
поведінці споживача не тільки за рахунок отримання
інформації про нього, а й шляхом передачі йому необхідної інформації, яка змінить його уявлення [2].
Споживачі в свою чергу, також можуть застосовувати рефлексивні аналіз і управління по відношенню
до підприємства. Таким чином, в системі рефлексивного управління досить умовно можна виділити
два об’єкти управління (керовані підсистеми) та два
суб’єкти (керуючі підсистеми). Однозначно виділити об’єкт управління неможливо, оскільки обидві
підсистеми є суб’єктами, які в тій чи іншій мірі можуть рефлексивно керувати одна одним.
В даній системі необхідно враховувати особливості функціонування підприємств, а також вирішувати проблеми неоднозначності сприйняття інформації (в тому числі, проблему її викривлення)
шляхом дослідження факторів, що визначають інтенції об’єктів впливу.
Впровадження в практику діяльності підприємств вищевказаного методу у багатьох випадках
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стикається з проблемою інертності мислення, психологічних та інших індивідуальних особливостей
персоналу. Найчастіше вибір методу аналізу і формування товарного асортименту залежить від рівня
компетентності осіб, що приймають рішення (ОПР),
які схильні використовувати найбільш знайомі методи або ж ті, що вже добре себе зарекомендували на
практиці. При цьому проблема може вимагати зовсім
інших підходів.
Для підтримки і прийняття ефективних рішень
щодо управління асортиментом менеджерам, ще на
етапі розробки товару, необхідно додатково використовувати аналіз емоційного сприйняття товару – вмінні думати і відчувати як споживач, а також генерувати
його розумові процеси, будувати моделі прийняття
ними рішень на основі нечітких вихідних даних [3].
Процес прийняття рішення менеджерів щодо
асортименту з врахуванням рефлексії споживача пе-

редбачає доповнення традиційних методів етапом,
який включає перебудову мислення менеджера під
мислення споживача, виявлення причин тієї чи іншої
його поведінки.
Висновки. В результаті дослідження основних теоретично-методичних положень управління товарним
асортиментом виробничими підприємствами доведено, що в сучасних умовах необхідно поряд з раціональними чинниками, що впливають на вибір споживача, досліджувати рівень ірраціонального (в тому
числі емоційного сприйняття товару покупцем, рівень
його залученості в процес покупки. За допомогою методів рефлексивного управління можна здійснювати
вплив на процес формування уявлення споживача про
товар. Для вибору напрямів рефлексивних впливів
підприємству пропонується використовувати підхід
на основі цінності для споживачів всієї покупки, а не
лише окремих характеристик товару.
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Проведен анализ процесса принятия решения по реализации ассортиментной политики промышленных предприятиях на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях. Выявлены факторы, которые ограничивают
ассортиментное предложение предприятия. Обоснованно резервы для роста продуктового потенциала производственных предприятий. В результате проведенного анализа традиционных методов управления товарным
ассортиментом производственного предприятия выявлена необходимость совершенствования подходов к процессу формирования товарного ассортимента за счет внедрения рефлексивного подхода, что повысит эффективность ассортиментной политики и конкурентоспособность предприятия.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
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В статті досліджені сучасні проблеми формування системи розвитку трудового потенціалу підприємств та формування основ адаптації механізму розвитку персоналу підприємств до сучасних умов.
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Постановка проблеми. Добробут країни залежить не тільки від природних багатств, а й від того,
наскільки розвинений, затребуваний і активно реалізується трудовий потенціал її працівника. Трудовий
потенціал працівника – цілісність соціальних властивостей, породжена в результаті специфічної трудової
взаємодії особистості і суспільства, на основі якої
людина стає членом тієї чи іншої трудової асоціації.
Трудовий потенціал детермінує рівень, резерви і напрямок соціального розвитку. Вивчення його, необхідне для оцінки нинішньої ситуації, розуміння цілей
і перспективних напрямків розвитку суспільства, зниження соціальних витрат перехідного періоду, це –
важлива дослідницька задача фахівців, яка з початку
90-х років в Україні практично не вирішується.
Огляд основних публікацій та досліджень.
Існують численні публікації, що віддзеркалюють
результати досліджень в сфері формування трудового потенціалу на рівні держави, регіонів та окремих суб'єктів господарювання. Так В.В. Онікієнко,
Л.Г. Ткаченко, Л.М. Ємельяненко [2] дослідили особливості розвитку ринку праці України та визначили
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його перспективи. Багато уваги приділено проблемам управління людськими ресурсами. Вчені виконуваи спроби з різних точок зору оцінювати трудових потенціал на рівні підприємства [1].
Мета статті. Дослідження сучасних проблем формування системи розвитку трудового потенціалу підприємств та формування основ адаптації механізму
розвитку персоналу підприємств до сучасних умов.
Виклад основного матеріалу. Масштабні зміни,
що спостерігаються в період переходу України до
ринкової економіки, відображаються на трудовому
потенціалі працівника. Реалізація досягнень науково-технічного прогресу викликає необхідність фундаментальної освіти, мобільності і творчої активності. Зміна соціально-економічного ладу породила
нові методи реалізації трудового потенціалу: людині
доводиться знову затверджуватись як працівнику,
що зав'язує вузли протиріч, які ускладнюють процес його адаптації до ринкової системи. Перетворена соціальна структура суспільства, приналежність
людей до нових соціальних верств також суттєво
впливає на формування, стан та реалізацію трудо-
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вого потенціалу, визначає появу його нових структурних елементів і відмирання застарілих [2]. Поява
ринку праці вимагає оволодіння таким трудовим потенціалом, який необхідний «тут і зараз». Змінився
характер міжособистісних відносин, що виникає у
процесі праці, сучасна система мотивації і цінностей
також трансформує трудовий потенціал працівника України. Нарешті, організовуючи середовище, в
якому формується і реалізується трудовий потенціал
працівника, суспільство все менше дбає про потреби
особистості (особливо творчих), що знижує можливості його функціонування та розвитку.
Причини зміни умов трудової діяльності різноманітні: надходження на нове місце роботи, перехід в
інший підрозділ, на нову посаду, впровадження нових форм організації праці, її оплати і т.д.
Ця проблема в тій чи іншій мірі стосується всіх
категорій працюючих, але найбільш гостро вона стоїть для молодих робітників і молодих фахівців.
Зміна робочого місця передбачає не тільки зміну
умов праці, зміни колективу, а й часто пов'язана зі
зміною професії, виду діяльності, що надає адаптації
новий, більш складний характер.
Роль тієї чи іншої сторони виробничої адаптації
може проявлятися по-різному, залежно від конкретної ситуації. Для однієї професії (професійної групи)
певних умовах роботи найбільш складною проблемою може бути, наприклад, психофізіологічна сторона адаптації, для інших – соціально-психологічна.
Молодий робітник, прийнятий на підприємство,
стикається, як правило, з усіма сторонами виробничої адаптації, а для працівника, який перейшов в
інший цех, вимоги до соціально-психологічної адаптації можуть бути істотно ослаблені, так як йому
доведеться пристосовуватися тільки до первинного
трудовому колективу.
Отже, конкретизація підходу до кожного працівника, визначення значимості тієї чи іншої сторони
адаптації для конкретних умов виробничого середовища, розробка відповідних заходів для полегшення
її проходження складають основу процесу управління
адаптацією, який передбачає і певну технологію. Так,
стосовно молодих робітників вона включає в себе [3]:
- аналіз очікувань вступників робітників
(з'ясування на підставі бесіди мотивів надходження,
очікувань, пов'язаних з даним підприємством, при
необхідності – професійна орієнтація);
- прийом і прогноз стабільності новачка (як довго
він може пропрацювати в даному колективі);
- введення новачка в колектив;
- власне контроль адаптації в ході періодичних
зустрічей чи заочно;
– ліквідацію причин конфліктних ситуацій чи
незадоволеності вирішенням проблем адаптантов,
санкції щодо тих, хто зобов'язаний був усунути причини неадаптаціі;
- узагальнення матеріалів про хід адаптації новачків, ознайомлення з ними адміністрації підприємства і лінійних керівників.
Особливу увагу до молодих робочим необхідно
проявляти в перші три місяці їх роботи, коли позна-

чається недостатній рівень освоєння професії, вельми напруженими представляються норми виробітку,
не завжди фактичні умови і рівень організації праці
та виробництва відповідають очікуванням щодо сфери прикладання праці та обраної професії.
Серед заходів, що сприяють скороченню періоду
адаптації і негативних її наслідків, можна виділити
добре поставлену професійну орієнтацію і, зокрема,
професійний відбір кадрів. Останній дозволяє виявити працівників, імовірність успішної адаптації
яких до даних факторів виробничого середовища
найбільш висока. Найбільшою мірою це відноситься
до професій, пред’являє до працівника специфічні
вимоги (уважність, гострота зору і т.п.) [5].
Адаптація та її терміни в значній мірі залежать
від організації системи професійно-кваліфікаційного просування робітників на підприємстві. Часто на
монотонні, малозмістовні, а тому і малопривабливі
роботи приймають новачків, іногородню молодь.
Адаптація їх на виробництві визначається перспективами їхнього зростання, можливостями переходу
на все більш складні види праці відповідно до освітою, ставленням до праці і т.д.
Важливу роль в адаптації працівників відіграє
психологічний клімат у колективі. Ділові взаємовідносини розвивають почуття товариства і взаємодопомоги, підвищують трудову активність працівників, задоволеність працею. З економічної точки
зору психологічний клімат і моральна обстановка на
підприємстві істотно впливають на продуктивність
праці, діючи на психіку і настрій людей.
Адаптація працівника на виробництві, ефективне
управління цим процесом вимагають великої організаційної роботи. Тому на багатьох підприємствах
країни створюються спеціалізовані служби адаптації
кадрів. Однак організаційно це робиться по-різному:
залежно від чисельності персоналу підприємства,
структури управління підприємством, наявності та
організації системи управління персоналом, націленості адміністрації підприємства на вирішення соціальних завдань у сфері управління виробництвом та
інших моментів [4].
Служби адаптації працівника можуть виступати як
самостійні структурні підрозділи (відділ, лабораторія)
або ж входити до складу інших функціональних підрозділів (як бюро, група і окремі працівники) – у відділ кадрів, соціологічну лабораторію, відділ праці та
заробітної плати і т.п. Іноді посаду фахівця з адаптації
вводиться в штатний розклад цехових управлінських
структур. Важливо, щоб заводська служба адаптації
була складовою ланкою загальної системи управління
кадрами на підприємстві.
Основні завдання служби адаптації – розробка
та впровадження за участю функціональних служб
управління підприємством заходів щодо скорочення
несприятливих наслідків від роботи неадаптованого
працівника, щодо стабілізації трудового колективу,
зростанню трудової віддачі працівників, підвищенню задоволеності працею.
За даними експертних оцінок служб персоналу
обстежених підприємств, питомі фактичні витрати
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на одного учня на підприємстві, як правило, нижче
витрат на відповідне навчання в обласних навчальних центрах служби зайнятості і складають на різних підприємствах від 42 до 91% від них. Зіставлення питомих витрат при різних формах навчання
дозволяє працівникам служби персоналу прийняти
правильне рішення при визначенні пріоритетів між
різними варіантами формування персоналу, своєчасно вирішувати, чи варто звертатися до регіонального
ринку праці, або скористатися резервами внутрішнього ринку праці. При цьому слід враховувати,
що навчання працівників безпосередньо на підприємстві наближає їх до виконуваної надалі роботи і
сприяє прискореної соціально-психологічної адаптації в трудовому колективі [4].
В той же час працезабезпеченість підприємства
може знаходити своє вираження за рахунок власної
робочої сили:
- у заповненні вакантних робочих місць більш високого рангу за рахунок переведення на них власних
працівників у порядку підвищення;
- в перекладі вивільненої робочої сили з одних
ділянок виробництва на інші – туди, де виникає потреба в них;
- у зміні робочих місць з ініціативи адміністрації
та працівників, якщо в цьому є виробнича необхідність або задовольняються інтереси працівників;
- у збереженні робочої сили, навіть при значному
скороченні потреби в ній, але при істотному недовикористанні її трудового потенціалу.
Організаційно, як уже зазначалося, функціональна адаптація здійснюється за допомогою нестандартних режимів робочого часу, а також внутрішньовиробничого руху кадрів.
Заповнення вакантних робочих місць за рахунок
власних працівників має такі переваги:
- можливість швидкого заповнення вакантної посади;
- незначні витрати на залучення робочої сили;
- знання працівника, його позитивних і негативних якостей;
- знання працівником підприємства і скорочення
періоду соціально-психологічної адаптації;
- можливість переміщень працівника в ув'язці з
підвищенням кваліфікації, його просуванням;
- звільнення спочатку займаної посади для молодих працівників;
- зниження плинності за рахунок підвищення задоволеності працею, прихильності до підприємства;
Стосовно керівних працівників і службовців необхідно враховувати і такі, негативні наслідки психологічного характеру, як:
- можлива негативна реакція товаришів по службі в разі несхвалення ними факту переміщення конкретного працівника;
- занадто тісні взаємини колег, поява панібратства
при вирішенні ділових питань.
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Реалізація різних напрямів адаптації персоналу підприємств до роботи в умовах ринку вимагає
створення системи соціальної підтримки зайнятості
працівників. Основні вимоги до дій усіх зацікавлених у своєчасному запобіганні масових вивільнень
організацій викладені в законі «Про зайнятість населення». Але дію підприємств і регіональних служб
зайнятості, що визначають політику щодо зайнятості працівників, необхідно будувати з урахуванням
структурних змін в економіці, залучаючи до вирішення проблеми працевлаштування та підвищення
рівня зайнятості підприємства комерційної сфери
і надання послуг, а також підприємств, що розвиваються [2]. На нашу думку, основними заходами з
підвищення ефективності використання трудового
потенціалу підприємства є наступні:
– заходи спрямовані на покращення показників
продуктивності та ефективності праці – формування
взаємозв’язку між показниками ефективності праці
на рівні окремого працівника та загалом на підприємстві з матеріальними та соціальними заходами
стимулювання праці;
– застосування ефективної системи матеріального стимулювання, що супроводжується підвищенням обсягу середньої заробітної плати до ринкового
рівня та відповідним зростанням економічних показників діяльності підприємства;
– підвищення якості трудових ресурсів шляхом навчання та підвищення кваліфікації наявного персоналу;
– покращення показників організаційної та управлінської діяльності, а саме: використання постійної
системи планування, підвищення ефективності оперативного планування, підвищення професійного
рівня керівників та спеціалістів, раціональності оргструктури [5].
Потенційні можливості розвитку взаємовідносин
служби зайнятості та служб персоналу підприємств
стримуються обмеженим фінансуванням, тривалим
спадом виробництва, збереженням стереотипів у
роботі частини фахівців та іншими виникаючими у
процесі реформ проблемами, які доводиться вирішувати. Але в процесі роботи з'являється досвід сприяння більш ефективному виконанню своїх функцій,
новими розвиваючимися структурами системи ринків праці [5].
Висновки. В результаті розвитку трудового потенціалу відбувається процес формування лояльності персоналу (підвищення професіоналізму, скорочення плинності персоналу, розвиток корпоративної
культури), що призводить до підвищення ефективності функціонування промислових підприємств.
Сучасна модель інноваційного розвитку промислового підприємства має бути орієнтована на висококваліфіковану та ініціативну робочу силу, інтегровану
в систему виробництва. Повинна передбачатися та
забезпечуватися безперервність процесу збагачення
знань і підвищення кваліфікації.
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Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
У статті проаналізовано існуючі концепції управління витратами, зроблений акцент на їх основних
положеннях. Досліджено теоретичне і практичне значення концепції стратегічного управління витратами (Strategic Cost Management). Наведено особливості формування структурних та функціональних
витратоутворюючих факторів в рамках концепції SCM. Запропонована схема узгодження концепцій
управління витратами з оперативним та стратегічним рівнями. Обгрунтований процесний підхід до
формування системи стратегічного управління витратами. Визначена системно-цільова спрямованість стратегічного управління витратами в циклічному контурі прийняття управлінського рішення.
Ключові слова: концепції управління витратами, конкурентна перевага, стратегічне управління витратами, ланцюжок цінностей, стратегічне позиціонування, системний підхід, процесний підхід.

Постановка проблеми. Управління витратами є
технологією управлінського обліку, ефективним інструментом оптимізації структури витрат підприємства. Управління витратами на стратегічному рівні
тісно пов'язане зі створенням конкурентної переваги
за витратами, що означає лідерство за зменшенням
сукупних витрат економічного суб'єкта при виконанні всіх бізнес-функцій по відношенню до аналогічних витрат його дійсних і потенційних конкурентів.
В роботах багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних
дослідників стратегічне управління витратами розглядається в якості одного з необхідних умов успішного функціонування господарюючого суб'єкта.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
У наукових публікаціях останніх років розглядаються різні аспекти стратегічного управління витратами. Концептуальні основи стратегічного управління витратами закладені в роботах: І. Ансоффа,
В. Говіндараджана, П. Друкера, К. Друрі, М. Портера,
А.А. Томпсона, А.Дж. Стрікленда, К. Уорда, П. Фрідмана, Ч.Т. Хорнгрена, Дж. Шанка, Дж. К. Шіма, Р. Ентоні.
Дослідженню теоретичних, методичних та практичних
аспектів стратегічного управління витратами підприємства присвячені праці таких вітчизняних вчених, як:
Ф.Ф. Бутинець, В.Ф. Голов, Р.Р. Кірейцев, О.С. Кравченко, Б.М. Мізюк, А.П. Міщенко, П.Т. Саблук,
В.П. Савчук, А.В. Череп та інші, де висвітлені сутність, основні складові базових концепцій управління
витратами, проаналізовані переваги та недоліки застосування кожній концепції до практичної сфери використання. Розвинення основних положень стратегічного управління витратами підприємства висвітлено в
працях Р.Р. Дутчака, В.Р. Шевчука, О.І. Решетняк, М.М.
Гоголь, В.Ю. Звенячкіної, Н.В. Розумної та ін.
Проведені дослідження положень основних концепцій з теорії управління витратами ХІХ-ХХ ст.
визначили певні обмеження щодо їх практичної реалізації. В процесі розгляду концептуальних засад
управління витратами більшість з вітчизняних та зарубіжних вчених пропонують одночасне застосування

48

окремих положень базових концепцій. Пилипенко А.А.
обґрунтував систему стратегічного управління витратами підприємства на основі положень концепції АВС,
ланцюжка цінностей, доданої вартості та цільової собівартості [1]. Розтокі Н. – на основі інтеграції положень
концепції АВС та економічної доданої вартості [2]. Кононенко Г.М. – на основі інтеграції концепції стратегічного управління витратами, управління за цільовою
собівартістю, таргет-костінг та кайзер-костінг. Тому,
актуальними залишаються питання синтезу концепцій
управління витратами як основи забезпечення стратегічного вектору розвитку підприємств.
Мета дослідження. Метою статті є дослідження
концепції управління витратами з урахуванням стратегічного вектору розвитку підприємства. Для досягнення мети поставлені наступні завдання:
- проаналізувати основні положення концепцій
управління витратами;
- визначити можливість інтеграції положень
окремих концепцій управління витратами з метою
стратегічного управління витратами;
- запропонувати схему системно-цільової спрямованості стратегічного управління витратами в циклічному контурі прийняття управлінського рішення.
Виклад основного матеріалу. Пилипенко А.А.
визначає управління витратами як «… систему принципів і методів розробки і реалізації управлінських
рішень, засновану на використання об’єктивних економічних законів відносно формування й регулювання витрат, забезпечення ефективного використання ресурсів і капіталу підприємства в різних видах
його діяльності у відповідності до стратегічних та
поточних цілей розвитку» [1, с. 136]. Таким чином,
управління витратами на підприємстві проводиться
на тактичному (поточному) та стратегічному рівнях.
Забезпечення економічного зростання підприємства в умовах довгострокового функціонування
та розвитку пов’язане з використанням концепції
стратегічного управління витратами, орієнтованої
на ефективне використання ресурсів і досягнен-
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ня конкурентних переваг. Концепція стратегічного
управління витратами (Strategic Cost Management)
часто рекомендується провідними консалтинговими
фірмами для практичного використання. Основні положення даної концепції розроблені Дж. Шанком і
В. Говіндараджаном, сходять до основ стратегії підприємства і базуються на фундаментальних поняттях і принципах стратегічного менеджменту [3, 4].
Концепція стратегічного управління витратами є результатом злиття трьох напрямків стратегічного менеджменту [3, с. 847]: ланцюжка створення цінності;
стратегічного позиціонування; витратоутвоюючих
факторів (аналіз і управління факторами, що визначають витрати).
Концепція ланцюжка створення цінностей
(М. Портер, 80-ті рр. ХХ ст.) ґрунтується на розширеному підході до управління витратами, що означає врахування витрат впродовж усього ланцюжка
цінностей (у рамках узгодженого набору видів діяльності) від вихідних джерел сировини до створення готової продукції/послуг. Практична значимість
полягає у можливості встановлення витрат, доходів
і активів для кожного виду економічної діяльності
підприємства в рамках галузі [5].
Концепція
стратегічного
позиціонування
(Дж. Шанк, В. Говіндараджан, 90-ті рр. ХХ ст.) ґрунтується на залученні до сфери управлінського обліку і
аналізу витрат інформації про стратегічний розвиток
підприємства, галузі та економіки взагалі. Традиційно
облік і аналіз витрат розглядаються з позиції оцінки
відбитих у бухгалтерському обліку господарських операцій, здійснених у результаті альтернативних управлінських рішень. Однак, справедливим є те, що оцінку
прийнятим системі і методології обліку ватро давати
з позиції їхньої відповідності чи невідповідності прийнятої стратегії розвитку підприємства [3, с. 45].
Концепція стратегічного позиціонування, також,
виходить із залежності стратегічного вибору створення конкурентних переваг підприємства від процесів
управління витратами. З іншого боку, конкурентну
перевагу не можна зрозуміти без цілісного, системного погляду на підприємство. Усунути цю суперечність дозволяє запропонована М. Портером концепція
ланцюжка створення цінностей, яка дозволяє досить
чітко аналізувати бізнес-функції господарюючого суб'єкта з системної точки зору. Згідно з теорією
М. Портера «…щоб успішно подолати конкуренцію
та досягти значних стратегічних результатів, підприємство має дотримуватися одного з трьох варіантів
формування конкурентної переваги на ринку:
- підтримувати низькі витрати (стратегія лідерства на основі витрат);
- виготовляти продукцію, кращу за якостями,
ніж продукція конкурентів, і, бажано, з унікальними
властивостями (стратегія лідерства за диференсацією продукції);
- концентрувати діяльність на специфічному сегменті ринку, зокрема на специфічному асортименті
продукції, послуг, певній категорії споживачів (стратегія лідерства у вузькій специфічній сфері діяльності)» [5, с. 76]. В рамках стратегічного управління

витратами промислового підприємства більшість науковців пропонують розглядати лише перші два варіанти формування конкурентної переваги на ринку
[1, 3, 4, 7, 8, 9].
Концепція витратоутвоюючих факторів (аналіз
і управління факторами, що визначають витрати,
І.Шерер, П.Остер, Р. Каплан, Дж.Дікін, Дж. Махер,
Р. Рілє та інші, 80-ті рр. ХХ ст.) ґрунтується на залежності повних витрат підприємства від певних
факторів [12, с 43]. У літературі по стратегічному
управлінню представлений перелік витратоутвоюючих факторів за Рілє (Riley, 1987). Згідно запропонованому переліку, витратоутворюючі фактори формуються у дві групи. Першу складають структурні
фактори, а другу – функціональні (табл. 1).
Таблиця 1
Перелік функціональних
та структурних факторів за Р. Рілє [13]
Структурні фактори
Функціональні фактори
Масштаб – обсяг інвести- Комплексне управлінцій, які потрібно вкласти ня якістю (Total quality
у виробництво, досліmanagement, TQM) – індження та розроблення,
тегрована і всеосяжна
маркетингові досліджен- система планування всіх
ня для випуску продукції. видів діяльності підприЗ масштабом пов’язана
ємства, що має за мету
горизонтальна інтеграція виробництво продукції і
послуг, які відповідають
вимогам і очікуванням
споживачів
Діапазон – ступінь верЗалучення робочої сили –
тикальної інтеграції, що прийняття робітниками
визначає діапазон розши- на себе зобов’язань щодо
рення управління підпри- постійного удосконалення
ємством
Досвід, який показує,
Раціональне використанскільки разів у минулому ня потужностей – вибір
підприємство успішнайкращого варіанту з
но здійснювало те, для
наявних на підприємстві
чого зараз приймається
рішення
Технології, які викорисЕфективність планувантовують на кожній стадії ня підприємства з точки
ланцюжка витрат
зору внутрігосподарської
логістики
Складність – широта
Використання зв’язків
асортименту виробів чи
з постачальниками та
послуг, які планується за- замовниками в контексті
пропонувати споживачам вартісного ланцюга витрат підприємства
Конфігурація – оцінка
ефективності даного
проекту або розрахунку з
позиції витрат
Структурні фактори, пов'язані головним чином
зі структурою і технологією виробництва, з'явилися
в літературі з промислової організації (Scherer,
1980). Функціональні фактори, пов'язані зі здатністю організації успішно функціонувати. В той час, як
структурні фактори не порівнюються пропорційно з
показниками діяльності, функціональні фактори порівнюються. Тобто, для кожного з структурних фак-
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торів «більше» не означає «краще». Проте, для кожного з функціональних факторів «більше» завжди
означає «краще».
Концепція функціонального обліку витрат
(ABC – Activity-Based Costing) формалізує облік і
аналіз витрат за видами діяльності в частині розподілу накладних витрат на продукцію. Дії, здійснені
на даних етапах, у контексті методу АВС називаються функціями (activities). В основі управління,
заснованого на функціях, лежить кілька аналітичних методів, що використовують АВС- інформацію.
Концепція АВС визнає, що в довгостроковому плані
більшість виробничих витрат є постійними, і дозволяє зрозуміти причини, що викликають зміну накладних витрат із часом. Концепція АВС припускає,
що при розрахунках вартості продукції повинні враховуватися всі функції, що забезпечують бізнес-процеси. Щодо стратегічного управлінського обліку, для
розподілу виробничих накладних витрат, необхідно
розглядати показники в залежності від обсягу виробництва. Концепція АВС заслуговує на увагу, тому що
є основою для інших методів управління підприємством, а саме: ABM (Activity Based Management) –
управління, засноване на діях (функціях, операціях);
ABB (Activity Based Budgeting) – бюджетування на
основі виконуваних дій (функцій, операцій); ARP
(Activity Resource Planning) – функціональне планування ресурсів [14, 15].
Основні положення концепції економічної доданої вартості (EVA – economic value added, Stern
Stewart, середина 1990-х рр.) припускає розгляд витрат на всіх стадіях додавання вартості, починаючи із
закупівель сировини та матеріалів і закінчуючі реаолазіацією власної продукції, робіт, послуг.Ключовим
моментом є максимізація різниці (доданої вартості)
між закупівлями та реалізацією. У стратегічному
управлінні критерій EVA використовується в комбінації з такими розповсюдженими інструментами
стратегічного аналізу, як матриця Бостонської консалтингової групи, матриця ринкової привабливості
й конкурентних позицій (матриця GE/Mckinsey) та
ін. [16, 17, 18].
Таким чином, концепції управління витратами
розглядають основіні напрямки підвищення ефективності управління витратами. Використання концепцій на стратегічному рівні стає неможливим без
синтезованого використання окремих їх положень.
Поєднуючи позитивні сторони розглянутих концепцій, можна одержати більш ефективну структуру
управління витратами з посиленими прогностичними можливостями.
На рис. 1 представлено схему узгодження концепцій управління витратами з рівнями управління.
Основною метою стратегічного управління витратами є формування передумов для ефективного
використання наявних у підприємства конкурентних переваг і створення нових для успішної діяльності в перспективі. Таким чином, стратегічний
рівень спрямований на координацію і виконання
довгострокових цілей підприємства. Якісні показники планованих витрат або стратегії, які роз-
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робляються в рамках управління витратами доповнюються конкретними цифровим матеріалом
оперативного рівня.
Управління витратами
Стратегічний рівень

Оперативний рівень

Ціль – забезпечення конкурентної
переваги за витратами

Ціль – максимізація прибутку

Використання матеріальних та
нематеріальних факторів

Використання матеріальних
факторів

Концепції управління витратами

Концепції управління витратами

Концепція стратегічного
позиціонування

Директ-кост
Таргет-кост

Ланцюжок цінностей

Кайзен-кост

Витратоутворюючі фактори

Стандарт-кост
Економічна додана вартість
Функціональний облік витрат

Рис. 1. Схема узгодження концепцій управління
витратами з рівнями управління
Системно-цільова спрямованість стратегічного
управління витратами в циклічному контурі прийняття управлінського рішення представлено на рис. 2.
Формування цілей підприємства

Аналіз зовнішнього
середовища

Аналіз зовнішнього
середовища

Вибір конкурентної стратегії

Стратегія низьких
витрат

Стратегія
концентрації

Стратегія
диверсифікації

Вибір концепції стратегічного управління витратами

Концепція А
Концепція В
Концепція С
або
Концепція А або концепція В або концепція С

Стадія прийняття
управлінського
рішення

планування
аналіз

організація

комунікації
контроль

ні

так
Реалізація конкурентної стратегії

Оцінка ефективності конкурентної стратегії за
допомогою системи збалансованих показників
ні

так
Досягнення конкурентних переваг

Стадія реалізації
управлінського
рішення

Стадія контролю
за реалізацією
управлінського
рішення

Рис. 2. Системно-цільова спрямованість
стратегічного управління витратами
в циклічному контурі прийняття
управлінського рішення
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Стратегічне управління витратами базується на
використанні в управлінні інформації про витрати, орієнтованої на стратегічне управління підприємством. З позицій системного підходу управління
витратами необхідно розглядати як систему. Системний підхід дозволяє науково обґрунтувати і вирішувати проблеми формування і функціонування
системи управління витратами [19, 20]. Діяльність
будь-якого підприємства можна розглядати як мережу пов'язаних між собою процесів, оскільки всі види
діяльності підприємства і процеси, що відповідають
їм, – взаємопов'язані. Під процесами розуміються
окремі види діяльності з взаємообумовлюючими витратами, які поширюються на все підприємство (наприклад, виробництво чи збут продукції). Процесний підхід до стратегічного управління витратами
визначається стійкою цілеспрямованою сукупністю
взаємопов'язаних видів управлінської діяльності,
яка за певною технологією оптимізації витрат перетворює входи підприємства, як системи, у виходи, що представляють цінність для споживача. При
такому підході, загальні витрати розподіляються на
окремі величини, які визначаються за окремими бізнес-процесами або видами діяльності і справляють
істотний вплив на рівень сукупних витрат підприємства. Це дозволяє збільшити «прозорість» непрямих
витрат, зрозуміти причини їх виникнення, отримати
більш точну калькуляцію. Стратегічне управління
витратами – це система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, заснована на
використанні об’єктивних економічних законів відносно формування й регулювання витрат, центральною ланкою якого є стратегічний вибір, заснований
на зіставленні власного ресурсного потенціалу підприємства з можливостями і загрозами зовнішнього
середовища.
Об'єктами стратегічного управління витратами
на виробничому підприємстві виступають виробничі ресурси, бізнес-процеси (процеси) та їх результа-

ти, які становлять у сукупності виробничу діяльність
підприємства. Процесний підхід передбачає при вирішенні будь-яких управлінських завдань орієнтацію
системи стратегічного управління витратами на споживача. Однією з найскладніших проблем формування системи стратегічного управління витратами з використанням процесного підходу є розуміння змісту
видів управлінської діяльності, які необхідні для перетворення входу підприємства як системи в виходи.
Практична реалізація процесного підходу до стратегічного управління витратами представляє собою
дії по приведенню всіх економічних ресурсів підприємства у відповідність з вимогами ринку, для отримання в майбутньому конкурентної переваги. В цьому
контексті процес стратегічного управління витратами
розглядається як взаємодія всіх етапів, які в сукупності визначають створення конкурентної переваги.
Управління витратами на поточному та стратегічного рівнях проводиться в рамках системи.
Формування системи управління витратами – це
міжфункціональний процес, який проходить скрізь
підприємство, перетинає межі його функціональних
підрозділів. Він існує не сам по собі, а виконує певні функції і є підконтрольним менеджменту підприємства – власнику процесу, що має в своєму розпорядженні ресурси, необхідні для виконання процесу
управління витратами і несе відповідальність за результати цього процесу.
Висновки. У статті проаналізовані основні положення концепцій управління витратами з точки зору
теоретичного та практичного значення. Визначено
можливість інтеграції положень окремих концепцій
управління витратами з метою стратегічного управління витратами. Запропоновано схему системноцільової спрямованості стратегічного управління
витратами в циклічному контурі прийняття управлінського рішення на основі системного та процесного підходів. Удосконалено поняття «стратегічне
управління витратами».
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КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ:
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ершова Н.Ю.
кандидат экономических наук, доцент
Национального технического університета «Харьковский политехнический институт»
В статье проанализированы существующие концепции управления затратами, акцентировано внимание на
основных положениях. Исследовано теоретическое и практическое значение концепции стратегического
управления затратами (Strategic Cost Management). Приведены особенности формирования структурных и
функциональных затратоформирующих факторов в рамках концепции SCM. Предложена схема согласования
концепций управления затратами с оперативным и стратегическим уровнями. Обоснован процессный подход
к формированию системы стратегического управления затратами. Определена системно-целевая направленность стратегического управления затратами в циклическом контуре принятия управленческого решения.
Ключевые слова: концепции управления затратами, конкурентное преимущество, стратегическое управления затратами, цепочка ценностей, стратегическое позиционирование, системный подход, процессный поход.

THE CONCEPT OF STRATEGIC COST MANAGEMENT: A STRATEGIC ASPECT
Iershova N.Y.
Ph.D. in еconomics
National Тechnical University «Kharkov Polytechnic Institute»
In the article the existing concepts of cost management are analyzed. Focus on their core provisions of shows.
Theoretical and practical significance of the concept of strategic cost management (Strategic Cost Management) is
investigated. Features of the formation of structural and functional MicroTouch factors within the concept of SCM is
given. The scheme matching the concepts of cost management with operational and strategic levels generated. The
process approach to the formation of a strategic management system cost is justified. Systemic targeting of strategic
cost management in a cyclic loop management decision is justified.
Keywords: the concept of cost management, competitive advantage, strategic cost management, value chain, strategic
positioning, system approach, process campaign.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Зозуля А.В.
студентка
Бердянського державного педагогічного університету
У статті розглядаються основні аспекти використання потенціалу земельних ресурсів в сільському
господарстві. Пропонуються шляхи підвищення економічної ефективності землі, визначені підходи
до використання земельних угідь у сільському господарстві. Наведена структура натуральних і вартісних показників та приклад їх розрахунку, також виділені головні елементи землеробства. Представлений науково-обгрунтований облік всіх складових елементів системи землеробства.
Ключові слова: природні ресурси, потенціал землі, економічна ефективність, сільське господарство,
натуральні і вартісні показники,земельні угіддя, бонітування, природна родючість, валова продукція,
чистий дохід, рентабельність.

Постановка проблеми. Перед суспільством завжди існувала проблема ефективного використання
природних ресурсів, вирішення якої давало б змогу
максимально задовольнити матеріальні і духовні потреби людини. Ця проблема також стосується і ефективного використання потенціалу земельних ресурсів на будь – якому рівні – глобальному, державному,
регіональному і локальному. Основою подальшого
розвитку сільського господарства і збільшення виробництва продукції є високоефективне використання землі та підвищення її продуктивності. В умовах,
коли земельні ресурси обмежені, а потреби населення в продукції постійно зростають, підвищення економічної ефективності використання потенціалу земельних ресурсів набуває першочергового значення.
Для прийняття зважених управлінських рішень, що стосуються раціонального землекористування, особлива увага приділяється формуванню комплексної системи показників ефективності
використання потенціалу земельних ресурсів.
З багатьох досліджень, які присвячені проблемі
підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, можна зрозуміти, що це поняття
є досить складним, базується на об’єктивних економічних законах і відтворює результативність
людської діяльності у процесі виробництва ними
матеріальних і духовних благ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження проблематики комплексної оцінки ефективного використання потенціалу
земельних ресурсів зробили такі вітчизняні вчені, як:
Д.І. Гнаткович, Г.Д. Гуцуляк, В.В. Горлачук, Б.М. Данилишин, Д.С. Добряк, І.Р. Михасюк, Л.Я. Новаковський, І.А. Розумний, А.М. Третяк, М.М. Федоров
та інші. Результати їхніх наукових праць охоплюють
широке коло питань зазначеної теми. У той же час
залишаються не вирішеним питання не відтворюваності земельних ресурсів, а як наслідок їх раціонального та економічно ефективного використання.

Мета дослідження. Аналіз основних шляхів підвищення ефективного використання потенціалу земельних ресурсів в сільському господарстві.
Викладення основного матеріалу. Нова наукова
категорія – «потенціал» підприємства розуміється як
сукупність засобів і можливостей підприємств у реалізації ринкової діяльності.
У широкому розумінні поняття «потенціал» – це засоби, запаси, джерела, які є в наявності й можуть бути
використані, приведені в дію для досягнення певної
мети, виконання плану, розв'язання завдань, можливості якої-небудь соціальної системи в певній сфері.
Потенціал землі – це можливості підприємства
використовувати сукупні природні багатства у господарський діяльності. Земельні ресурси виступають територіальною базою розміщення народногосподарських об'єктів, системи розселення населення,
а також основним засобом виробництва (в першу
чергу сільського і лісового господарства). Всі землі України незалежно від їх цільового призначення,
господарського використання і особливостей правового режиму відносяться до земельних ресурсів і
складають єдиний земельний фонд держави. Використання потенціалу землі повинно бути максимально ефективним та прибутковим [1, c. 22].
Розглянувши праці багатьох вчених, можна сказати, що економічна ефективність визначається співвідношенням між економічними результатами і втратами
виробництва. Економічна ефективність використання
землі в сільському господарстві – це рівень господарювання на землі, яке характеризується виходом
продукції і розміром витрат на одиницю площі. Так,
Чогут В.І. зазначав, що економічна ефективність сільського господарства – це у першу чергу ефективність
використання потенціалу земельних ресурсів та максимальне виробництво продукції з кожного гектара
землі при мінімальних витрат на виробництво.
Важливу роль виконують земельні ресурси в
сільськогосподарському виробництві і лісовому гос-
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подарстві, де вони є не тільки матеріальною умовою,
але й активним чинником виробництва. Земельні
ресурси є носителем визначених природних властивостей, тому в сільському і лісовому господарствах
слугують не тільки загальною умовою праці, але і
головним, основним засобом виробництва, предметом праці. Оброблюючи землю як предмет праці,
людина перетворює її в засіб праці.
Вплив землі на процес виробництва набуває загального характеру. Без земельної ділянки не можна
почати будівництво будівель і споруд, неможливо
організувати виробництво яких-небудь матеріальних
благ. Процес праці у виробничих і невиробничих
сферах зазвичай починається з землі як територіальної основи. Без землі однаково неможливо розвиток
сільського господарства, транспорту, промисловості
та інших об'єктів інфраструктури. Найважливішими
властивостями землі є просторові, ґрунтові, гідрогеологічні умови, гідрографічна мережа, рослинний покрив, наявність корисних копалин та ін. [2, c. 45-46].
Про економічну ефективність використання потенціалу земельних ресурсів у сільському господарстві судять на основі системи натуральних і
вартісних показників. До натуральних показників
відносять: урожайність сільськогосподарських культур; виробництво окремих видів тваринницької продукції на 100 га відповідних земельних угідь (продукцію скотарства і вівчарства розраховують на 100
га сільськогосподарських угідь, свинарства – на ріллю, птахівництва – на площу зернових).
До вартісних показників відносять: виробництво
валової продукції в порівнянних цінах, товарної продукції в поточних цінах реалізації, чистої продукції
і прибутку в розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь.
Натуральні показники характеризують продуктивність лише певної частини сільськогосподарських угідь, а вартісні – всієї їх площі. Ці дві групи
показників доцільно розраховувати як на гектар фізичної площі, так і з урахуванням грошової оцінки
гектара сільськогосподарських угідь, в якій відображена їх економічна родючість.
Основним натуральним показником, що характеризує ефективність використання потенціалу землі
в рослинництві, є урожайність, яка визначається за
формулою:
У = Вп/Sn
де Вп – обсяг одержаної продукції, ц;
Sn – площа посіву певної культури, га [3, c. 15-16]
Підвищення ефективності використання потенціалу земельних ресурсів є однією з найважливіших народногосподарських проблем, успішне
розв’язання якої значною мірою залежить від реалізації господарствами своїх потенціальних можливостей у збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції з 1 га землі.
З урахуванням ситуації, що склалася політика
земельних відносин повинна бути спрямована не
стільки на зміну земельної власності, скільки на
створення умов для ефективного екологічно безпечного землекористування, підвищення родючості
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ґрунтів та зростання сільськогосподарського виробництва, сучасної і якісної рекультивації порушених і
забруднених земель.
Підвищення ефективності використання потенціалу земельних ресурсів можна досягти послідовним
виконанням заходів, направлених на підвищення родючості ґрунту та покращення екологічного стану
земель, зростання позитивних результатів господарювання, поліпшення існуючих технологій землеробства. Існує багато підходів до вирішення поставленої
задачі. За командно – адміністративної системи вчені
об’єднували основні напрями підвищення ефективності використання потенціалу земельних ресурсів в
сільському господарстві в 4 групи:
– включення в виробниче використання кожного
гектару землі, що закріплена за господарством;
– підвищення економічної родючості ґрунтів;
– збереження родючості та охорона ґрунтів;
– покращення використання економічної родючості ґрунтів.
Земля в сільськогосподарському виробництві є
основним засобом виробництва, і від того, наскільки
раціонально її використовують залежить вирішення
завдань, що стоять перед галуззю [2, c. 29].
Методичні прийоми вивчення використання
землі досить добре розроблені і повинні застосовуватися на практиці. У господарствах слід щорічно
планувати і аналізувати структуру посівних площ
польових культур і структуру сільськогосподарських
угідь, оцінювати результати, отримані при використанні одиниці земельної площі (1 га). Проводити
бонітування і економічну оцінку земель, залучаючи
отримані дані при виконанні економічного аналізу.
Земельні ресурси характеризуються просторової
обмеженістю. Однак з економічної точки зору обмеженість землі – поняття відносне, тому що додаткові
вкладення в землю дозволяють безперервно збільшувати виробництво продукції з одиниці площі. Продуктивна сила землі, по суті, безмежна. Обмеженість її
продуктивної сили зводиться до обмеженості даного
рівня техніки, даного стану продуктивних сил.
Головний шлях підвищення економічної ефективності використання землі в сільському господарстві на сучасному етапі – послідовна інтенсифікація.
Практичне здійснення інтенсифікації землеробства включає широке коло факторів, пов'язаних не
тільки з додатковими вкладеннями, але і з удосконаленням технології, організації продуктивності і праці. На всіх етапах розвитку сільського господарства
між ними повинна бути певна узгодженість. Часом
вдосконалення технології, організації виробництва і
праці дає більший економічний ефект, ніж нові додаткові вкладення. Одночасно необхідно також дотримання науково обґрунтованої пропорційності між
складовими частинами додаткових вкладень, маючи
на увазі при цьому їх кількість і якість. Тільки за цієї
умови забезпечується постійне збільшення продуктивної сили землі, підвищення економічної ефективності інтенсифікації землеробства [4, c. 67-68].
Найважливішою складовою частиною ведення
сільського господарства є система землеробства. Вона
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спрямована на підвищення ефективності використання землі, постійне зростання її родючості. У систему
землеробства включаються такі основні елементи:
– землевпорядкування, в тому числі ведення сівозмін;
– прийоми боротьби з ерозією ґрунту, її раціональна обробка;
– система машин;
– добриво і вапнування;
– зрошення і осушення;
– насінництво;
– окультурення природних сіножатей та пасовищ;
– боротьба з бур'янами, шкідниками та хворобами рослин
– організаційно-економічні та соціальні заходи
[1, c. 32-33].
Важливе значення в системі цих заходів належить введенню сівозмін. Завдання полягає в тому,
щоб визначити рівень насичення його провідною
культурою, найкращі попередники, проміжні культури, санітарні функції (очищення ґрунту і посівів від
бур'янів, шкідників та збудників хвороб), оптимальну ефективність. Необхідно забезпечити позитивний
баланс органічної речовини в ґрунті, поліпшити її
санітарний стан, підвищити родючість ґрунту.
Для поліпшення використання землі, збереження
і підвищення її родючості важливе значення має посилення боротьби з водною і вітровою ерозією, будівництво проти селевих споруд.
Механізація виробництва займає особливе місце
в системі землеробства. Вона сприяє полегшенню і
привабливості сільськогосподарської праці, підвищенню її продуктивності, виконанню робіт в оптимальні терміни і підвищенню врожайності. Разом з
тим стоїть завдання здійснення в кожному господарстві необхідних заходів щодо більш ефективного використання наявної техніки, і насамперед за рахунок
підвищення кваліфікації і відповідальності кадрів,
впровадження прогресивних форм організації праці.
Величезний резерв підвищення економічної ефективності використання землі представляє подальше
збільшення і поліпшення застосування органічних і
мінеральних добрив. Застосування органічних і мінеральних добрив, а так само інших засобів хімізації
землеробства характеризується високою економічною ефективністю. Вони є засобом відтворення гумусу як найважливішого чинника родючості землі.
Правильне застосування органічних і мінеральних
добрив у науково обґрунтованих пропорціях і оптимальні терміни забезпечує не тільки підвищення
врожайності сільськогосподарських культур, але і
сприяє стійкості їх до несприятливих умов, поліпшенню якості продукції [4, c. 58-59].
Система насінництва включає сукупність заходів
для сортооновлення та впровадження перспективних районованих сортів і гібридів сільськогосподарських культур, стійких до несприятливих умов їх вирощування в даній зоні і забезпечують більш високу
врожайність і якість продукції.
Система окультурення природних сіножатей та
пасовищ спрямована на більш інтенсивне викорис-

тання природних кормових угідь з метою подальшого зміцнення кормової бази тваринництва. Сюди
входить комплекс заходів: очищення сінокосів і пасовищ від чагарників, їх поверхове докорінне поліпшення, проведення меліоративних робіт, раціональне використання та ін.
Для успішної практичної реалізації системи землеробства в цілому і окремих її елементів потрібно організаційно-економічне забезпечення, яке передбачає не
тільки обґрунтування необхідних трудових і матеріальних ресурсів, але й організацію їх використання.
На ефективність сільськогосподарського виробництва впливає рівень спеціалізації господарства,
наскільки він відповідає природно-кліматичним
умовам, його місцезнаходженню.
Для визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва необхідно насамперед одержаний результат (ефект) порівняти з виробничими витратами або ресурсами, що його створили.
У процесі сільськогосподарського виробництва використовуються сільськогосподарські угіддя, засоби виробництва, робоча сила, а функціонування цих ресурсів пов'язане з виробничими витратами.
Тому для визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому по
підприємству доцільно використовувати таку систему показників:
вартість валової продукції на 1 га сільськогосподарських угідь, на одного середньорічного працівника чи на 1 люд.-год., на 1 грн. основних виробничих
фондів на 1 грн. виробничих витрат;
обсяг валового, чистого доходу та прибутку на
1 га сільськогосподарських угідь, на одного середньорічного працівника чи на 1 люд.-год., на 1 грн.
основних виробничих фондів та на 1 грн. витрат виробництва;
рівень рентабельності та норма прибутку сільськогосподарського виробництва [5, c. 13-15].
Для підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва в господарство повинні намагатись використовувати оптимальні сівозміни, що
здійснити на практиці не легко адже соняшник, який
займає 39,35% посівних площ, дуже виснажує землю, тому потрібно для підтримання гумусового балансу та запобігання виснаження родючих чорноземів у відповідних нормах вносити у землю органічні
та мінеральні добрива, які мало використовувались у
даному підприємстві.
Висновки. Система землеробства спрямована на
підвищення ефективності використання землі, постійне зростання її родючості і включає такі основні
елементи: вступ і освоєння сівозмін, прийоми боротьби з ерозією ґрунтів і їх раціональну обробку. Системи
машин і добрив, вапнування ґрунтів, зрошення і осушення, насінництво, окультурення природних сіножатей та пасовищ, боротьбу з бур'янами, шкідниками та
хворобами рослин, а також організаційно-економічні
та соціальні заходи. Все це в діалектичній єдності і
взаємозв'язку утворює систему землеробства.
Отже, потрібно ввести в сільському господарстві
ефективне використання зрошуваних земель, хоча
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сучасні умови господарювання на зрошуваних землях диктують необхідність застосування нових технологічних прийомів і методів поливу сільськогосподарських культур, але з метою скорочення витрат
ресурсів (води, електроенергії, палива тощо) при забезпеченні високого рівня і врожайності та валових
зборів сільськогосподарських культур за якого можна досягти високого рівня рентабельності.
Тільки науково-обгрунтований облік всіх складових елементів системи землеробства може забез-

печити зростання ґрунтової родючості, урожайності
всіх сільськогосподарських культур і підвищення
стійкості виробництва.
Таким чином, Україні потрібно переглянути
аграрну політику нинішнього уряду, адже Україна
належить до аграрних країн, тому агро – виробники
потребують значних інвестицій збоку держави або ж
надання дешевих довгострокових кредитів для підтримання та розвитку агропромислового комплексу
в цілому.
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Постановка проблеми. При прийнятті управлінських рішень користувачі інформації звертаються
до фінансової звітності підприємства, яка при доцільній оцінці здатна визначити реальний фінансовий стан підприємства, виявити можливі зовнішні
та внутрішні фактори кризи. Для усунення даних
факторів застосовується методика фінансового оздоровлення або санації, яка на легітимному рівні регламентована Законом України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-ХІІ [1].
Якщо розглядати державні підприємства, то відмітимо, що відповідно до п. 1 ст. 211 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV [2] засновники
(учасники) суб’єкта підприємництва, власник майна,
органи державної влади та органи місцевого самоврядування наділені господарською компетенцією, у межах своїх повноважень зобов’язані вживати своєчасних
заходів щодо запобігання його банкрутства. Виходячи
із цього, питання попередження банкрутства державних підприємств, а у разі настання – здійснення санаційних заходів, набуває особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблематикою антикризового управління в частині
попередження настання банкрутства переймається
доволі значний спектр наукової спільноти, зокрема: Коваленко О.В., Скляренко К.В. [3, с. 66-74],
Каламбет С.В., Твардовська Л.М., Почечун О.І.
[4, с. 76-82], Черненко О. [5, с. 61-62], Титова О.В.
[6, с. 91-97], Троц І.В. [7, с. 36-40], Ушеренко С.В.
[8, с. 160-169], Розумович І.М. [9, с. 148–151] та ін.
В своїх напрацюваннях вони переважно висвітлюють санаційні заходи, які потрібно здійснювати підприємствам, які знаходяться у приватній власності.
Проте методика здійснення фінансового оздоровлення державних підприємств залишається, в повній
мірі, не вивченою, що зумовлює необхідність у здійсненні подібного дослідження.
Постановка завдання. Для якісного проведення
дослідження необхідно вирішити наступний перелік
завдань:

– провести оцінку фінансових показників державного підприємства на прикладі фінансової звітності ДП «Чернігівагростандарт»;
– здійснити аналіз факторів впливу на показник
рентабельності власного капіталу за допомогою моделі Дюпона;
– виділити заходи щодо покращення фінансовоекономічного стану державного підприємства.
Виклад основного матеріалу. Об’єктом дослідження обрано Державне підприємство «Чернігівський обласний виробничо-технічний центр
стандартизації, метрології та якості продукції «Чернігівоблагростандарт» (надалі – ДП «Чернігівагростандарт»), яке здійснює методичне керівництво
та координацію діяльності метрологічних служб,
об’єднань, концернів, асоціацій, акціонерних товариств, колективних сільськогосподарських та інших
формувань Чернігівської області та ін.
ДП «Чернігівоблагростандарт» є державним підприємством, яке має розмір статутного капіталу
423,5 тис. грн (100% у капіталі держава) та доходом
до 1 млн. грн щорічно. Непокриті збитки у періоді, що
досліджується, понад 250 тис. грн., що зумовлює проведення дослідження для забезпечення раціонального
пошуку санаційних заходів, які дозволять здійснити
розробку ефективної антикризової політики.
Опрацювавши методичні засади здійснення економічного та фінансового аналізу, які регламентовані
Наказом «Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації» від 26.01.01 р.
№ 49/121 [10], Наказом «Про затвердження Методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємства та організацій» від 27.06.97 р. № 81 [11] та Наказу «Про
затвердження Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки» від 14.02.06 р. № 170 [12], зробимо
розрахунок фінансових показників господарського стану ДП «Чернігівагростандарт» – ліквідності,
оборотності дебіторської та кредиторської заборго-
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ваності, фінансової стійкості та рентабельності для
виявлення недоліків у належному функціонуванні
підприємства (табл. 1).
Розглядаючи ліквідність ДП «Чернігівоблагростандарт», яка станом на 2012 р. склала 1,549, на
2013 р. – 1,184, на 2014 р. – 1,564, ми можемо сказати, що у підприємства вона надлишкова, оскільки нормативне значення має бути наближеним
до одиниці. Грошові кошти у загальній структурі
оборотних активів складають досить питому вагу
(2012 р. – 0,487, 2013 р. – 0,474, 2014 р. – 0,417), що є

свідченням неефективної політики підприємства та
про неякісні управлінські рішення.
Якщо здійснювати порівняльну оцінку показників дебіторської та кредиторської заборгованості в динаміці 2012-14 рр., то показник дебіторської
заборгованості (2012 р. – 19,4 тис. грн, 2013 р. –
20,8 тис. грн, 2014 р. – 12,7 тис. грн) наближено дорівнює розміру кредиторської заборгованості (2012 р. –
19,4 тис. грн, 2013 р. – 34,6 тис. грн, 2014 р. –
12,4 тис. грн), або є меншим. Виходячи із коефіцієнтів
оборотності та періоду погашення дебіторської та креТаблиця 1

Показники діяльності ДП «Чернігівоблагростандарт» у динаміці 2012-14 рр.
Назва

Формула

2012

2013

2014

Відхилення
∆ 2013 (+; -) ∆ 2014 (+; -)

1. Показники ліквідності
Грошові кошти / Поточні
0,487
0,474
0,417
-0,013
зобов'язання
(Оборотні активи – товарноматеріальні запаси) / Поточні
1,031
0,878
0,858
-0,153
зобов'язання
Коефіцієнт загальної Оборотні активи / Поточні
1,549
1,184
1,564
-0,365
ліквідності
зобов'язання
Власний оборотний
Власний капітал – Необоротні
28,500 15,700 33,800
-12,800
капітал
активи
2. Показники оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості
Оборотність дебітор- Виручка від реалізації / Середської заборгованості ньорічна вартість дебіторської
68,000 271,655 371,174 +203,655
заборгованості
Оборотність кредиСобівартість реалізованої проторської заборговадукції / Середньорічна вартість 163,581 134,000 150,140
-29,581
ності
кредиторської заборгованості
Період погашення
Кількість днів у періоді / Ободебіторської заборго- ротність дебіторської заборго5,368
1,344
0,983
-4,024
ваності, днів
ваності
Період погашення
Кількість днів у періоді / Обокредиторської забор- ротність кредиторської заборго- 2,231
2,724
2,431
+0,493
гованості, днів
ваності
3. Показники фінансової стійкості
Коефіцієнт фінансо- Власний капітал / Активи
0,831
0,728
0,793
-0,103
вої незалежності
Коефіцієнт фінансо- Активи / Власний капітал
1,203
1,373
1,261
+0,170
вої залежності
Коефіцієнт заборго- Позикові кошти / Активи
0,169
0,272
0,207
+0,103
ваності
Відношення заборго- Позичені кошти / Власний
ваності до власного
капітал
0,203
0,373
0,261
+0,170
капіталу
4. Показники рентабельності
Рентабельність акЧистий прибуток / Середньоріч- -0,635
0,032
0,099
+0,667
тивів
на вартість активів
Рентабельність влас- Чистий прибуток / Середньоріч- -0,783
0,041
0,131
+0,824
ного капіталу
на вартість власного капіталу
Рентабельність про- Операційний прибуток / Чиста
-0,269
0,013
0,035
+0,282
дажу
виручка
Рентабельність чис- Чистий прибуток / Середньоріч- -0,783
0,041
0,131
+0,824
тих активів
на вартість чистих активів
Рентабельність обо- Операційний прибуток / Середротних активів
ньорічна вартість оборотних
-2,167
0,110
0,308
+2,277
активів
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт проміжної
ліквідності
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-0,057
-0,020
+0,380
+18,100

+99,519
+16,140
-0,361
-0,293

+0,065
-0,112
-0,065
-0,112

+0,067
+0,090
+0,022
+0,090
+0,198

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

диторської заборгованості, спостерігається наступна
тенденція – ДП «Чернігівоблагростандарт» здійснює
ефективний контроль за розрахунками в частині регулювання їх розміру та своєчасності погашення.
ДП «Чернігівоблагростандарт» є фінансово-стійким, оскільки коефіцієнт фінансової незалежності
коливається в межах 0,8. Відмітимо, що це зумовлено значним розміром статутного капіталу (423,5 тис.
грн) та досить малим розміром активів, які не перевищують 360,0 тис. грн.
Підприємство задіяне у сфері послуг – координація діяльності метрологічних служб, концернів та
інших формувань Чернігівської області, яке виконує
контролюючу функцію зі сторони держави, а тому
показник рентабельності активів є занадто малим
(2012 р. – -0,635, 2013 р. – 0,032, 2014 р. – 0,099). Існує необхідність у розширенні асортименту послуг

для збільшення обсягів реалізації послуг та підвищення якості наявних.
Для більш доцільного аналізу стану діяльності
ДП «Чернігівоблагростандарт» здійснимо дослідження факторів впливу на показник рентабельності
власного капіталу за допомогою моделі Дюпона, яка
показує, що рентабельність власного капіталу підприємства і його фінансова стійкість знаходиться в
оберненій залежності. Крім того, дана модель надає
можливість зрозуміти, що при збільшенні власного капіталу зменшується його рентабельність, але
збільшується фінансова стійкість і платоспроможність підприємства (табл. 2).
На показник рентабельності власного капіталу
ДП «Чернігівоблагростандарт» найбільший вплив
мав показник рентабельності продаж, який збільшився на 0,00022, що призвело до зміни показника

Таблиця 2
Вплив факторів на показник рентабельності власного капіталу
(розрахунки здійснені методом абсолютних різниць)
Абсолютне
Вплив фактора
Показник
2013 р. 2014 р. відхилення
на рентабельність власного капіталу
Чистий прибуток, тис. грн
0,1
0,3
+0,2
Чистий дохід від реалізації про787,8
853,7
+65,9
дукції, товарів, послуг, тис. грн
РВКрп=0,00022•2,50732•1,37325=0,00077
Активи, тис. грн
314,2
289,0
-25,2
РВКоа=0,00035•0,44666•1,37325=0,00022
Власний капітал, тис. грн
228,8
229,1
+0,3
РВКфл=0,00035•2,95398•-0,11179=-0,00012
Рентабельність продаж (РП)
0,00013 0,00035 +0,00022 Баланс відхилень:
Оборотність активів (ОА)
2,50732 2,95398 +0,44666 РВК=0,00077+0,00012-0,00012=0,00087
Фінансовий левередж (ФЛ)
1,37325 1,26146 -0,11179
Рентабельність власного капіталу 0,00044 0,00131 +0,00087
(РВК)
Таблиця 3
Заходи щодо покращення фінансово-економічного стану ДП «Чернігівоблагростандарт»
Заходи
Шляхи досягнення
Очікуваний результат
Розширення переліку послуг,
- проведення статистичного огляду - збільшення кількості замовників (адапякі передбачені статутом підз метою встановлення асортименту тація до нових ринків);
приємства
послуг, які мають попит на ринку, - зростання обсягів реалізації послуг;
а підприємство має ресурси для їх - підвищення рівня загальної рентабельздійснення
ності
Щорічна оцінка ефективності - підбір переліку економіко-фінан- - виявлення недоліків у належному функдіяльності підприємства
сових показників діяльності, які
ціонуванні підприємства;
пристосовані до галузі підприєм- усунення ймовірності настання кризоства та порівняння їх із норматив- вих явищ
ними
Підвищення ефективності ви- - здійснення закупівлі новітнього
- підвищення якості послуг;
робничого потенціалу підпри- обладнання, модернізація мораль- - мінімізація затрат часу на надання поємства
но та фізично застарілого
слуг;
- використання у господарській діяльності надлишкової ліквідності
Регулювання розміру дебітор- - при укладанні договорів в
- усунення можливості виникнення безської заборгованості підприобов’язковому порядку прописува- надійної заборгованості;
ємства
ти граничний строк сплати коштів, - підвищення обігу ліквідності підприа у разі його прострочення здійємства
снювати контроль за погашенням
заборгованості
Автоматизація системи бухгал- - перехід від «1С: Бухгалтерія 7.7» - підвищення якості облікової інформації;
терського обліку за допомогою до «1С: Бухгалтерія 8.2»
- мінімізація часу облікового персоналу
більш сучасної версії програми
на опрацювання даних
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рентабельності власного капіталу на 0,00077. Дана
тенденція зумовлена ростом розміру чистого доходу
від реалізації продукції, товарів, послуг більш інтенсивно, аніж розмір чистого прибутку.
Показник оборотності активів збільшився на
0,44666, що також призвело до зростання показника
рентабельності власного капіталу ДП «Чернігівоблагростандарт», але на 0,00022. Даний показник збільшився за рахунок зміни розміру грошових коштів та їх
еквівалентів (зменшення на 15,5 тис. грн) та балансової
вартості основних засобів (зменшення 17,7 тис. грн).
Якщо фактори рентабельності продаж та оборотність активів позитивно впливали на рентабельність
власного капіталу, то фінансовий левередж вплинув
негативно, зокрема має значення – -0,00012. На даний показник також мав суттєвий вплив розмір грошових коштів та їх еквівалентів, балансова вартість
основних засобів ДП «Чернігівоблагростандарт»,
які мали динамічні зрушення в порівнянні із сталістю величини власного капіталу.
Виходячи із здійснених розрахунків, ми можемо
виділити наступні тенденції у діяльності ДП «Чернігівоблагростандарт»:
– розмір чистого прибутку збільшується не пропорційно із розмірами чистого доходу від реалізації
продукції, товарів, послуг, що є свідченням вагомого
збільшення змінних та постійних витрат, які формують собівартість продукції, товарів, послуг;
– розмір валюти балансу зменшився на 25,2 тис.
грн в цілому за рахунок закупівлі товарної продукЛітература:

ції та ліквідації основних засобів, які морально та
фізично застарілі, а їх експлуатація є економічно не
доцільною;
– власний капітал є переважно сталою величиною, яка сформована за рахунок зареєстрованого
капіталу (423,5 тис. грн), додаткового капіталу (109
тис. грн) та непокритих збитків, які зменшилися з
303,7 тис. грн до 303,4 тис. грн.
Згрупуємо інформацію щодо можливих заходів покращення фінансово-економічного стану ДП
«Чернігівоблагростандарт», які були виявлені в ході
здійснення дослідження (табл. 3).
Запропоновані заходи покращення, на нашу думку, здатні підвищити ефективність діяльності ДП
«Чернігівоблагростандарт», яке створене державою
для здійснення контролю за діяльністю приватних
підприємств.
Висновки. У ході дослідження ефективності діяльності підприємства нами проведена оцінка фінансових показників та здійснений факторний аналіз
рентабельності власного капіталу за допомогою моделі Дюпона ДП «Чернігівагростандарт», що дозволило запропонувати заходи покращення діяльності.
Особливості управління за діяльністю державних
підприємств, на нашу думку, дещо відрізняються від
приватних підприємств, оскільки вони грунтуються на радянських стандартах, а тому виключається
можливість «творчих» управлінських рішень, що
власне виявлено у ході оцінки ліквідності підприємства, яка є доволі надлишковою.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Кензір С.М.
магістр
Вінницького торгово-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
У статті розглянуто теоретичні аспекти використання оборотних активів, також розкрито поняття оборотні активи, оборотні кошти та оборотний капітал, виокремлено джерела формування оборотних
активів підприємства. Також досліджено методичні підходи щодо оцінювання ефективності використання оборотних активів підприємства.
Ключові слова: оборотні активи, оборотні кошти, оборотний капітал, виробничі запаси, векселі одержані, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та еквіваленти, інші
оборотні активи, оборотні засоби підприємства.

Постановка проблеми. Вивчення сучасної економічної літератури показало, що серед вітчизняних
вчених економістів відсутній єдиний погляд щодо
трактування таких категорій, як «оборотні кошти»,

«оборотний капітал» і «оборотні активи». До того ж
дуже часто ці категорії помилково ототожнюють, що
значно ускладнює подальше дослідження процесу
управління оборотними активами. Виходячи з цьо-
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го необхідним є вивчення теоретичного підґрунтя,
з’ясування змісту та уточнення категорійного апарату.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню методології, теоретичного та практичного
обґрунтування питань, пов’язаних з обліком, аналізом і управлінням оборотними активами знайшли
відображення у працях вітчизняних науковців, серед
них: Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Грабова, Ю.К. Гришкунайте, Н.В. Дубенко, А.Г. Загородній, А.Ш. Маргуліс
та інших.
Метою дослідження даної статті є теоретичне
обґрунтування, щодо економічної сутності оборотних активів і відмінності їх від оборотного капіталу
та оборотних коштів з метою розробки, узагальнення визначення даної категорії.
Виклад основного матеріалу. За характером
участі у діяльності підприємства його активи, тобто вся сукупність використаного для здійснення діяльності майна, ділиться на необоротні та оборотні.
Відмінність між необоротними та оборотними активами визначається тривалістю циклу використання
активів у виробництві продукції. Для необоротних
активів характерне збереження речової форми в ході
виробничого процесу протягом тривалого часу, зношуються вони повільно, оборот їх явно не спостерігається. До оборотних активів відноситься та частина майна, яка використовується протягом одного
виробничого циклу, повністю переносить свою вартість на вартість продукції, що виробляється, змінюючи при цьому натурально-речову форму.
Серед публікацій останніх років досить мало таких, які б були повністю присвячені дослідженню
сутності понять «оборотні активи», «оборотні кошти» та «оборотний капітал». Ці поняття, в переважній більшості публікацій, розглядаються у контексті
управління та контролю.
Проаналізувавши поняття «оборотні активи» в
різних літературних джерелах, можна виділити чотири підходи економістів до трактування сутності
даного поняття:
1) це сукупність оборотних фондів та фондів обігу;
2) це оборотні засоби підприємств, що відображаються в активі їх бухгалтерського балансу;
3) це активи, що використовують в одному операційному циклі, обороті, або будуть перетворені на
гроші протягом одного року;
4) це гроші, запаси, борги третіх осіб, короткострокові фінансові вкладення.
Серед вчених найбільше прихильників першого
та другого підходу.
Згідно п. 1 НП(С)БО «Загальні вимоги до фінансової звітності» оборотні активи – це грошові
кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом дванадцяти місяців
з дати балансу [1]. Оборотні активи підприємства
включають в себе виробничі запаси, векселі одержані, дебіторську заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та еквіваленти, інші
оборотні активи, оборотні засоби підприємства та
інші елементи оборотних коштів.
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Отже, виробничі запаси – це комплексна група,
що включає сировину, основні матеріали, куповані
напівфабрикати, паливо, тару, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети.
Векселі одержані – це заборгованість покупців,
замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями.
Дебіторська заборгованість – це заборгованість
покупців або замовників за реалізовані товари чи надані послуги, заборгованість фінансових і фіксальних органів перед підприємством, сума нарахованих
дивідендів, процентів чи роялті, що підлягають надходженню, тощо.
Поточні фінансові інвестиції – це фінансові інвестиції на перід, що не перевищує одного року, які можуть
бути вільно реалізовані у будь-який момент (окрім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).
Грошові кошти та їх еквіваленти – це кошти у
касі, на поточних та інших рахунках у банків, які
можуть бути використані для поточних операцій, а
також еквіваленти грошових коштів.
Інші оборотні активи – це оборотні активи, які не
можуть бути включені до наведених вище оборотних
активів.
Оборотні активи підприємства у вартісній оцінці
отримали на практиці назву оборотних засобів.
Оборотні засоби підприємства – це сукупність
грошових коштів підприємства, вкладених в оборотні виробничі фонди та фонди обігу з метою забезпечення безперервності процесу виробництва і
реалізації продукції [2].
Як вже зазначалось, оборотні кошти авансуються
в оборотні фонди та фонди обігу, поєднання яких є
економічною сутністю оборотних коштів, покликаних забезпечити безперервність усього процесу відтворення, в ході якого фонди обов’язково проходять
усі стадії від виробництва до споживання.
Оборотні виробничі фонди обслуговують сферу
виробництва. Вони матеріалізуються в предметах
праці (сировині, матеріалах, паливі та ін.) та частково в засобах праці у вигляді малоцінних швидкозношуваних предметах та втілюються у виробничих
запасах, незавершеному виробництві, напівфабрикатах власного виробництва, також вони представлені витратами майбутніх періодів, які необхідні для
встановлення нового обладнання, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості, з освоєнням нових виробництв
та агрегатів та ін.
Інший елемент оборотних коштів – фонди обігу.
Вони не приймають безпосередньої участі в процесі
виробництва, їх призначення полягає в забезпеченні
ресурсами процесу обігу, в обслуговуванні кругообігу засобів підприємства та досягненні єдності виробництва та обігу. Фонди обігу знаходять своє відображення в готовій продукції та грошових коштах.
Але під фондом в обліковому значенні необхідно
розуміти такі категорії пасиву, яким в активі протиставляються засоби найрізноманітнішого призначення, закріплені за підприємством. До оборотних
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виробничих фондів належать виробничі запаси, незавершене виробництво, МШП, брак у виробництві, напівфабрикати, тварини на вирощуванні та відгодівлі,
витрати майбутніх періодів, а до фондів обігу – готова продукція на складі, товари, грошові кошти, дебіторська заборгованість [3]. Тобто оборотні кошти є
фінансовою категорією, опосередковуючою ланкою
між оборотним капіталом та оборотними фондами,
фондами обігу, а в обліку – оборотними активами.
Практичне значення мають виявлення та оцінювання структури оборотних засобів підприємства.
Функціонально-технологічна структура оборотних
засобів характеризує відсоткове співвідношення
часток оборотних виробничих фондів і фондів обігу.
Елементна структура оборотних засобів – це частка
вартості окремих елементів оборотних засобів із їх
загальної вартості на певну дату, виражена у відсотках. Знання та аналіз структури оборотних засобів
на підприємстві мають дуже велике значення, тому
що вона певною мірою характеризує фінансовий
стан на той або інший момент роботи підприємства.
Узагальнивши наукові підходи зазначимо, що
оборотні активи, являють собою сукупність грошових коштів, вкладених у оборотні фонди та фонди
обігу. Оборотні активи постійно обертаються у підприємницькій діяльності, використовуються протягом одного операційного циклу та повністю переносить свою вартість на вартість виготовленої
продукції.
Оборотний капітал і оборотні кошти –
взаємопов’язані поняття, проте вони не є аналогічними. Величина оборотного капіталу свідчить про
те, наскільки основна діяльність підприємства забезпечена власними фінансовими ресурсами. Однак, за
недостатністю власних, в обіг можуть бути залучені
спеціально для цього позичені кошти (кредити), або
кошти, призначені для погашення заборгованості з
поточних зобов’язань, що є цілком нормальним.
Оборотний капітал розкриває процес пошуку
джерел фінансування оборотних активів. З точки
зору бухгалтерського балансу оборотний капітал –
це перевищення оборотних активів підприємства
над його короткотерміновими зобов’язаннями.
Джерела формування оборотних засобів підприємства – це фінансові ресурси підприємства, за рахунок яких вони створюються.
В Господарському Кодексі зазначено, що джерелами формування майна суб’єктів господарювання є:
¾ Грошові та матеріальні внески засновників;
¾ Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг).
¾ Доходи від цінних паперів.
¾ Капітальні вкладення і дотації з бюджетів.
¾ Надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об’єктів, що належать їм, придбання майна інших суб’єктів.
¾ Кредити банків та інших кредиторів.
¾ Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян.
¾ Інші джерела не заборонені законом [4].
У процесі роботи додаткова потреба в оборотних
засобах покривається, як правило, за рахунок влас-

них фінансових ресурсів підприємства, основним з
яких є прибуток.
Велике значення в джерелах формування оборотних
засобів підприємства відіграють прирівняні до власних
фінансових коштів, до яких належать стійкі пасиви.
Стійкі пасиви – це кошти, що юридично не належать підприємству, але постійно перебувають у
господарському обігу та використовуються підприємствами. До них належать:
- мінімальна заборгованість підприємства до
резерва майбутніх платежів, тобто витрати, що належать до витрат виробництва, але які не застосовуються для безпосереднього виготовлення продукції;
- мінімальна заборгованість із заробітної плати та
відрахування на соціальні заходи;
- тимчасово вільні кошти спеціальних фондів тощо.
До власних коштів підприємства прирівнюються
також і асигнування з бюджету.
Позичені оборотні засоби підприємства – це тимчасово залучені кошти у вигляді короткотермінових
кредитів банку на чітко визначений строк. Банк видає позики на кредитування сезонних запасів, під
відвантажену продукцію (розрахункові документи в
банках на інкасо та інші) з умовою повернення позики у визначений строк. За наданий кредит підприємство сплачує банку визначений відсоток.
До залучених коштів підприємства відносяться
також притягнуті оборотні засоби через акціонування та кредиторська заборгованість. Кредиторська
заборгованість – це кошти, які не належать підприємству, але тимчасово знаходяться в його обігу, у
тому числі це заборгованість підприємства своїм постачальникам.
Раціональне використання власних та залучених
коштів дає змогу підприємствам не звертати особливої уваги на тимчасові труднощі та більш ефективно
використовувати оборотні засоби.
Метою аналізу ефективності використання оборотних активів на підприємствах є проста та наочна
оцінка динаміки їх розвитку, використання підприємствами ресурсів та фінансового стану.
Для проведення аналізу ефективності використання оборотних активів на підприємствах доцільно
використовувати такі загальновизнані методи:
1. Горизонтальний аналіз.
2. Вертикальний аналіз.
3. Аналіз із застосуванням коефіцієнтів.
Суть горизонтального аналізу полягає в порівняні
показників оборотних активів попереднього та поточного року. При цьому здійснюється постатейне
зіставлення показників і визначення абсолютних і
відносних їх змін. Вивчення динаміки господарської
діяльності підприємства передбачає дослідження
тенденцій розвитку (тренду), який є варіантом горизонтального аналізу. Аналіз тенденцій розвитку передбачає використання індексного методу. При розрахунку індексів значення базисного року приймається
за 100% і відповідно до цього розраховуються індекси для інших років. На відміну від горизонтального
аналізу, що характеризує динаміку показників оборотних активів за ряд років, вертикальний є аналізом
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внутрішньої структури оборотних активів. При проведенні такого аналізу ціла частина прирівнюється до
100% і обчислюється питома вага кожної її складової.
Цілими частинами є підсумки загального обсягу оборотних активів підприємства, загального обсягу запасів, загального капіталу підприємств тощо. За допомогою цього методу аналізу з'ясуємо, яку частку у
групі (або підгрупі) становить конкретна стаття, що
дозволяє визначити вплив показника цієї статті на результати діяльності підприємств.
Метод аналізу за допомогою коефіцієнтів полягає
в тому, що оцінку ефективності проводять за допомогою коефіцієнтів, розрахованих за обліковими даними діяльності підприємств. Цей спосіб дозволяє
дослідити такі важливі аспекти фінансового стану та
результатів діяльності підприємства, як ліквідність,
довгострокова платоспроможність, рентабельність.
Ефективність використання оборотних активів
підприємств можна також визначити за допомогою
ряду коефіцієнтів.

Висновки. Таким чином, проведене дослідження
дозволяє зробити висновок, що «оборотні активи»,
«оборотний капітал» і «оборотні кошти» – це три самостійні економічні категорії, з характерними тільки
їм особливостями та властивостями. Ототожнювати
їх ніяк не можна.
На підставі узагальнення наукових підходів
запропоновано визначення поняття «оборотні
активи» – це грошові кошти підприємства, вкладені в оборотні виробничі фонди і фонди обігу
з метою забезпечення безперервності процесу
виробництва і реалізації продукції. Доведено,
що оборотні активи являють собою сукупність
багаьох важливих ланок, без яких неможливий
виробничий процес і нормальне функціонування
підприємства в цілому. Для проведення аналізу
ефективності використання оборотних активів
на підприємствах запропоновано використання
таких методів як горизонтальний, вертикальний
аналізу, та метод коефіцієнтів.
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оборотные активы, оборотные средства и оборотный капитал, выделены источники формирования оборотных
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У статті досліджено економічну діяльність домогосподарств як суб’єктів ринкової економіки в Україні. Визначено сутність поняття «домогосподарство» в національній економіці. Проаналізовано склад
домогосподарств, кількість працюючих осіб, їх рівень освіти, використання особистих підсобних
господарств, а також вплив оподаткування фонду оплати праці на добробут населення. Обчислено
коефіцієнт економічного навантаження на працюючого члена домогосподарства. Проаналізовано виробничу діяльність і зайнятість домогосподарств, описані джерела і диференціація їх доходів, охарактеризовано споживання і заощадження населення. Запропонувано основні шляхи підвищення ефективності функціонування домогосподарства як суб’єкта ринкових відносин в Україні.
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Постановка проблеми. Побудова ринкової економіки в Україні принципово змінює роль окремих складових національної економіки та взаємозв’язки між
ними. Важливі структурні зрушення відбуваються у
секторі домогосподарств. Зниження реальних доходів
населення внаслідок стрімкого звуження зайнятості,
падіння реальної ціни праці, знецінення заощаджень
у перші роки ринкових перетворень помітно погіршили умови відтворення людського капіталу, негативно
позначилися на споживанні і заощадженнях домогосподарств. Тобто, в умовах ринкової трасформації економіки України спостерігається погіршення умов відтворення людського капіталу, що негативно впливає
на економічну діяльність домогосподраств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття економічна
наука приділяє значну увагу домогосподарствам в
умовах перехідної економіки. Серед вітчизняних дослідників цієї проблеми варто назвати М. Лощініна,
В. Мандибуру, І. Малого, В. Новікова, О. Онищенка, та ін. Також потребують досконалого розгляду
дослідження сучасних вчених та науковців, такі як:
О. Біттер, О.Ватаманюк, В. Вітлинський, Л. Миргородська, О. Мірошниченко, С. Панчишин, та ін.
При цьому залишаються недостатньо дослідженими
питання економічної діяльності домогосподарств в
умовах реформування економіки України.
Метою дослідження є аналіз економічної діяльності домогосподарств в Україні та розробка пропозицій щодо підвищення їх ефективності в умовах
реформування економіки.
Виклад основного матеріалу. Визначальною
умовою переходу до ринкової економіки є формування суб'єктів ринкових відносин. Надзвичайно
важливе місце у ринковій системі належить домашнім господарствам.

Багато дослідників визначають домашнє господарство як соціально-економічне утворення, яке є
первинною ланкою в організації суспільного життя. На нашу думку, найбільш доцільним і обґрунтованим є визначення домашнього господарства, яке
йому дає Організація Об'єднаних Націй (ООН). Воно
ототожнює домогосподарство з «особою чи групою
осіб, поєднаних з метою забезпечення всім необхідним для життя» [6, c. 286]. Це може бути сім'я, але це
може бути й просто об'єднання тих хто не є родичами. Важливо щоб це об'єднання мало свої територіальні межі, спільний бюджет і щоб вони проживали
разом. Члени домогосподарства є власниками ресурсів, необхідних для економіки і за ці ресурси отримують гроші необхідні для купівлі товарів та послуг.
Вагоме значення у поведінці домогосподарств та
структурі їх доходів посідає трудова поведінка, зокрема
зайнятість та виробнича діяльність. Аналіз зайнятості
домогосподарств в Україні вказує на значні диспропорції у порівнянні з розвиненими країнами, а, отже,
низьку ефективність: низька частка зайнятості у сфері
послуг, надвисока – у сільському господарстві; значно
вища зайнятість у промисловості, висока частка економічної активності населення. Визначальне значення у
характеристиці виробничої діяльності в Україні посідає самозайнятість в сільському господарстві, зокрема
через сектор особистих підсобних господарств (ОПГ)
та селянські особисті господарства.
Суттєвий вплив на зайнятість та виробництво в
національній економіці має склад домогосподарств.
Так, для малих домогосподарств, які складаються
з однієї людини, за інших однакових умов, проживання буде дорожчим, аніж для великих, оскільки в
останньому варіанті спрацьовує ефект масштабу –
спільне використання ресурсів, що знижує індивідуальні споживчі видатки [7, c. 125].

65

# 2(06) 2015
За даними Державного комітету статистики кількість домогосподарств України у 2013 р. зменшилась, порівняно з попереднім роком і складала 16959
тис. осіб (у 2012 р. – 16984 тис. ). У міських поселеннях проживали 69,3% домогосподарств, з них у
великих містах (з чисельністю населення 100 тисяч
осіб і більше) – 43,4%, у малих – 25,9%, у сільській
місцевості – 30,7% [3, с. 7].
Протягом 2013 р. середній розмір домогосподарства в Україні становив 2,58 особи на 1000 мешканців. В цей період (2013 рік) у складі домогосподарств
частка підлітків 14–17 років становила 4%, дітей у
віці 7–13 років – 6%, дошкільного віку – 8%, жінок
у віці 18–54 років – 28%, чоловіків у віці 18–59 років – 29%, осіб пенсійного віку: жінок – 17%, чоловіків – 8%.
Добробут домашніх господарств та їх здатність
до виробництва визначається також наявністю та
кількістю працюючих осіб у його складі. У 2012 р.
кількість домогосподарств із працюючими особами складала 64,3%, а без працюючих осіб – 35,7%.
Протягом 2013 р. кількість домогосподарств із працюючими особами знизилась до 64,2%, в той час
збільшилась кількість домогосподарств без працюючих осіб – 35,8%, що свідчить про підвищення безробіття. У 2013 р. домогосподарства із працюючими
особами розподілились наступним чином: 47,4% із
однією працюючою особою, 42,5% – дві працюючі
особи, 10,1% – три і більше працюючих осіб [1, c. 6].
Така ситуація свідчить про негативні тенденції і
зростання рівня безробіття.
Коефіцієнт економічного навантаження на працюючого члена домогосподарства (відношення загальної кількості членів домогосподарства до кількості працюючих) у середньому по країні в 2013 р.,
порівняно з 2012 р., не змінився і становив 2,44, у
великих містах зріс до 2,15 (у 2012 р. – 2,11), проте
у малих містах зменшився до 2,34 (2,43), на селі –
3,10 (3,11). Серед регіонів цей показник найвищий
у Тернопільській (3,28), Волинській (3,03), Рівненській (2,98), Житомирській (2,88), Вінницькій (2,87),
Кіровоградській (2,76), Черкаській (2,70) областях
[5, c. 41]. Це свідчить про збільшення навантаження
на працюючого члена домогосподарства, що не є покращенням ситуації.
Суттєво на рівень зайнятості домашніх господарств впливає освітній рівень осіб, що входять до
їх складу. Україна характеризується доволі високим
рівнем освіченості населення. Так, 20,7% домогосподарств у 2013 р. мали повну вищу освіту, 1,3% –
базову вищу освіту, 18,2% – неповну вищу освіту.
Проведене нами порівняння рівнів освіти міського
та сільського населення свідчить, що серед мешканців міст, особливо великих, частки осіб з повною,
базовою та неповною вищою освітою, як і раніше,
значно вищі, ніж серед селян.
Зайнятість українських домогосподарств характеризується значною неефективністю, у порівнянні
із розвиненими країнами: по-перше, на 20-40% менша зайнятість у сфері послуг, по-друге, у сільському
господарстві у 3 – 6 раз вища зайнятість; по-третє,
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промисловість характеризувалась вищою зайнятістю у 1,5-2,0 рази [4, c. 342]. Така зайнятість в Україна
відповідає структурі економіки та свідчить про необхідність проведення відповідної реструктуризації за
секторами та сферами.
Вагомий вплив на поведінку домогосподарств на
ринку праці має рівень оподаткування фонду оплати
праці підприємств та доходів домашніх господарств.
У 2012 р. податкове навантаження на працю у вітчизняній економіці становило 1,62, що значно вище відповідних показників у США, Канаді, Японії, Великобританії. Серед різних видів податкових платежів
навантаження на працю складало: 2009 р. – 10,5%,
2010 р. – 10,7%, 2011 р. – 11,3%, 2012 р. – 10,9%,
2013 – 10,6% [6, c. 289]. На основі проведеного аналізу ми можемо стверджувати, що значення цього
показника для України є високим, значно перевищуючи рівень більшості країн ОЕСР.
На рівень життя домогосподарств впливає наявність особистих підсобних господарств. Станом на
2013р. земельні ділянки мали у своєму користуванні
54% домогосподарств, у містах – 35%, на селі – майже всі домогосподарства. Так, попри малу територію,
що оброблялася особистими селянськими господарствами та ОПГ – вони виробляли 54% сільськогосподарської продукції: 50,5% у рослинництві та 59,7%
у тваринництві. Худобу, птицю і бджіл утримували
29% домогосподарств, у містах – 9%, на селі – 76%
домогосподарств [2, c. 11]. Такі дані відображають
недостатньо ефективну діяльність домогосподарств
в особистих підсобних господарствах.
Висока частка виробничої сільськогосподарської діяльності домогосподарств залишає, однак,
відкритим питання ефективності – співвідношення
суми витрат виробництва та отриманого ефекту –
прибутку, продуктивності праці, якості продукції,
використання досягнень НТП. Більшість науковців
стверджують, що економічну ефективність в даному
випадку практично неможливо виміряти, через відсутність обліку витрат з боку таких домашніх господарств, зокрема зовсім відсутнє врахування вартості
ресурсу праці [6, с. 302]. Отже, виробнича поведінка
у межах таких домогосподарств характеризується
витрачанням великої кількості часу та грошових витрат, які не обліковують належним чином.
В умовах ринкових перетворень особливо гостро
постає проблема високої диференціації доходів населення, тому важливим завданням є дослідження
джерел їх походження. За даними Держкомстату
України у структурі доходів населення вітчизняної
економіки найбільшу питому вагу займає заробітна
плата, її частка за період 2009-2013 роки значно не
змінювалась і знаходилась у межах від 41% до 42%.
Так, найвище значення цього показника було досягнуто в 2012 р. (42,1%), а найнижче – в 2013 р. зі значенням у 41,5%. Другим структурним елементом доходів громадян є соціальні допомоги й інші одержані
поточні трансферти. Варто відмітити, що в 2013 р. даний показник, порівняно з 2009 р. знизився на 0,3% і
становив 39,2%, в тому числі, за цей період соціальні
допомоги становили – 22,7%, а соціальні трансфер-
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ти в натурі – 13,7% [1, c. 8]. Зазначене свідчить про
соціальний характер видатків державного бюджету,
що, на нашу думку, є негативним фактором для національної економіки, оскільки соціальні трансферти
не підлягають поверненню до державного бюджету і
зменшують рівень надходжень до бюджету.
Частина населення України отримує доходи, в
результаті здійснення підприємницької діяльності,
що відображає показник прибутку і змішаний дохід.
За даними доповіді Держкомстату України значення цього показника поступово знижується з 14,8%
в 2009 р. до свого мінімального значення 14,2% в
2013 р.. Доходи від власності поки що не відіграють
суттєвої ролі, крім того, в 2013 р. спостерігалося зниження до 2,1% з 3,8% в 2009 р. Максимальне значення показника було досягнуто на рівні 5,4% в 2011 р.
[1, c. 10]. Отже, можна стверджувати, що незначна
частка показника доходу від власності пов’язана,
по-перше, з нерозвиненістю фондового ринку як
основного джерела доходів так, навіть за наявності в
населення акцій суб’єктів господарювання, виплати
дивідендів за ними, як правило, не здійснюються, а
отримані прибутки реінвестуються; по-друге, в статистиці не враховуються неофіційні доходи громадян, які формуються за рахунок оренди житла.
У 2013 р. сіпіввідношення загальних доходів 10%
найбільш та найменш забезпеченого населення як у
цілому по Україні, так і серед міських жителів залишилося на рівні 2012 р. і становило 4,8 раза, а серед
сільського населення скоротилося з 4,4 до 4,1 раза.
Мінімальний рівень загальних доходів серед найбільш забезпечених 10% населення перевищував
максимальний серед найменш забезпечених 10% населення у 3,1 раза незалежно від місця проживання
(у січні–вересні 2012 р. цей показник складав 3,2
раза в цілому по країні та у сільській місцевості, а у
міських поселеннях – 3,1 раза) [1, c. 11].
За розрахунками, здійсненими Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи
Національної академії наук України на основі матеріалів Держкомстату, рівень відносної бідності
у 2013р. порівняно з 2012р. зменшився на 0,7 в.п. і
становив 25,4%. Рівень абсолютної бідності, визначеної на основі офіційно затвердженого прожиткового мінімуму (за 6 місяців 2013 р. – 1108 грн.),
становив 21,7% за витратами та 11,5% за доходами.
Рівень абсолютної бідності для міжнародних порівнянь (добове споживання на рівні $5 на особу у
ПКС), становить 2,2% [5, c. 44]. Такі тенденції не
можна визначити як позитивні, оскільки існування
абсолютної бідності є недопустимою у сучасному
суспільстві.
Рівень та структура споживання і заощадження
домогосподарств, на нашу думку, є важливими індикаторами економічного і соціального стану домогосподарств, тому їх дослідження має велике значення
при розробці та реалізації державних програм, спрямованих на усунення диспропорцій у життєвому рівні різних соціально-економічних груп.
В структурі витрат населення протягом 20092013 рр. спостерігалося домінування витрат на при-

дбання товарів і послуг, наприклад, у 2009 р. ця стаття витрат у загальній структурі витрат і заощаджень
становила 79,3%, що на 6,7% менше в порівнянні з
2013 р. (у 2013 р. – 86%) [4, c. 344]. Отже, доходи населення спрямовуються, передусім, на споживання і,
як наслідок, відбувається зменшення інвестиційної
активності домашніх господарств.
Показниками, які характеризують заощадження домашніх господарств, є нагромадження нефінансових активів, і приріст фінансових активів, що
становили в 2013 р. 4,6% від структури витрат і заощаджень населення, в тому числі: 1,7% це – нагромадження нефінансових активів і 2,9% – приріст фінансових активів. Необхідно зазначити, що динаміка
останнього показника суттєво змінювалась з 2009 р.
по 2013 р. Так, найнижче значення приросту фінансових активів було досягнуто в 2013р. – 2,9%, у той
же час, як в 2009 р. він становив 7,8% та в 2010 р.,
зріс на 4,3% і досяг свого максимального рівня 12,1%
[5, c. 46]. Це свідчить про зменшення заощаджень
домогосподарств протягом останніх років.
Споживання домогосподарств відображається і в
середньомісячних сукупних витратах, які у 2013 р.
склали 3781 грн. Міське домогосподарство витрачало в середньому за місяць 3955 грн., сільське – 3388
грн. У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні сукупні витрати (далі – сукупні витрати) становили 1792 грн. на місяць (на 4% більше,
ніж у відповідному періоді 2012р.), у міських домогосподарствах – 1910 грн. (на 3%), у сільських – 1547
грн. (на 5%) [3, c. 9]. Серед усіх сукупних витрат домогосподарств 90% становили споживчі витрати.
У 2013 р. найбільш вагомою статтею (52%) сукупних
витрат домогосподарств продовжували залишатися
витрати на харчування (включаючи харчування поза
домом), хоча даний показник знизився на 1 в.п., порівняно з 2012 р. [3, c. 11]. Таким чином, ми можемо
стверджувати, що такі тенденції притаманні майже
всім типам домогосподарств: міським, сільським, з
дітьми та без дітей, домогосподарствам із середньодушовими доходами у місяць нижче прожиткового
мінімуму та ін.
Отже, ми можемо дійти до висновку, що в умовах ринкової трансформації економіки України спостерігається ряд негативних тенденцій, що провокує
зниження рівня життя багатьох родин.
Висновки. Таким чином, на поведінку домогосподарств значний вплив має їх зайнятість та виробнича діяльність. Проведений аналіз підтверджує
наявність таких диспропорцій: низька зайнятість у
сфері послуг, вища – у промисловості, надвисока –
у сільському господарстві. Виробнича діяльність
представлена само зайнятістю у сільському господарстві, зокрема через сектор особистих підсобних
господарств та селянські особисті господарства.
В умовах ринкових перетворень особливо гострою є проблема високої диференціації доходів населення. Згідно з дослідженнями, у структурі доходів домогосподарств найбільшу питому вагу займає
заробітна плата, соціальні допомоги й інші одержані
поточні трансферти. Негативною є тенденція до по-
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ступового зниження прибутку і змішаного доходу,
що свідчить про низький рівень підприємницької
діяльності. Структура витрат характеризується домінування витрат на придбання товарів і послуг, що
свідчить про спрямування доходів, передусім, на
споживання.
Одним із способів підвищення ефективності діяльності домогосподарствами є забезпечення зростання
доходів населення, зменшення їх диференціації та

ліквідація заборгованості. З цією метою слід збільшувати доходи не за рахунок соціальної допомоги, а за
допомогою використання елементів активної політики зайнятості, тобто забезпечення працею та гідною
заробітною платою. Державне регулювання повинно
орієнтуватися на створення нових робочих місць,
сприяння підприємницькій діяльності в країні – це,
сукупно, може допомогти зменшити частку видатків
із Державного бюджету на соціальні виплати.
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В статье исследуется экономическая деятельность домохозяйств как субъектов рыночной экономики в Украине. Определена сущность понятия «домохозяйство» в национальной экономике. Исследованы: состав домохозяйств, количество работающих лиц, их уровень образования, использования личных подсобных хозяйств,
а также влияние налогообложения фонда оплаты труда на благосостояние населения. Вычислен коэффициент
экономической нагрузки на работающего члена домохозяйства. Проанализирована производственная деятельность и занятость домогосподраств, описаны источники и дифференциация их доходов, охарактеризовано
потребление и сбережение населения. Предложены основные пути повышения эффективности функционирования домохозяйства как субъекта рыночных отношений в Украине.
Ключевые слова: Домохозяйство, образование, производство, доходы, расходы, потребление, сбережения,
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number of the employees, their level of the education, the use of the private farms, and the impact of taxation on
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У даній статті розкривається сутність питання раціональної побудови обліку товарних операцій на
підприємствах України. Особливу увагу приділено детальному дослідженню обліку по формам торгівлі, а також у розрізі бухгалтерських проведень в процесі здійснення господарських операцій. Виділенні основні особливості торговельної діяльності та сформовані фактори, які мають безпосередній
вплив на облік. Також визначено нормативно-правові акти, що регулюють питання обліку товарних
операцій в Україні.
Ключові слова: торговельна діяльність, товари, запаси, оптова торгівля, роздрібна торгівля.

Постановка проблеми. На сучасному етапі економічного розвитку постає проблема вдосконалення
організації обліку на підприємстві, в тому числі обліку товарних операцій, що набуває великого значення для покращення ефективності функціонування
підприємства в цілому, а відповідно і для створення
збалансованої та конкурентоздатної економіки нашої країни на світовому ринку в загальному.
Вирішення цього завдання потребує нових підходів, які будуть враховувати зміни у законодавчій базі,
сучасні форми господарювання та методи обліку, а
також специфіку діяльності. Кожне підприємство
прагне отримати максимальний прибуток у кінцевому результаті своєї діяльності. Це можливо при
умові детального дослідження його обліку та аналі-

зуванні окремих аспектів, визначенні факторів, що
впливають на ефективність діяльності підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Теоретичні та практичні аспекти організації обліку товарних операцій знайшли відображення у
працях таких зарубіжних і вітчизняних вчених, як
Я.В. Соколова, Ю.А. Бабаєва, Ф.Ф. Бутинець, В.О. Озеран, М.М. Дупай, Н.П. Михайлишин, Л.М. Котенко,
Н.В. Манжос, Н.В. Бойченко.
Проте у сучасних умовах господарювання торгова
діяльність постійно змінюється, тому організація бухгалтерського обліку потребує подальшого дослідження.
Мета дослідження. Визначення можливостей
для покращення процесу обліку товарних операцій
на підприємстві, аналіз записів на рахунках бухгал-
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терського обліку, на підставі первинної документації. Розкриття факторів і особливостей, що впливають на даний процес.
Виклад основного матеріалу. Торгівля є однією
з провідних галузей економічної діяльності сучасної
України, найрозвинутішою формою підприємництва. Сьогодні важко знайти підприємство, одним із
видів статутної діяльності якого не була б торгівля
товарами [1].
Нормативно-правові акти, що регулюють питання обліку товарів – це Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Інструкція щодо застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань
та господарських операцій підприємств та організацій, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9
«Запаси», Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».
Пунктом 2 Порядку здійснення торгової діяльності І правил торгового обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України,
дано визначення торгової діяльності як ініціативної,
самостійної діяльності юридичних осіб і громадян по
здійсненню купівлі і продажу товарів народного споживання з метою одержання прибутку [2].
Товари є видом запасів. Облік запасів на підприємствах, в організаціях та в інших юридичних осіб
всіх форм власності (крім бюджетних установ) з
01.01.2000 року регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси» [4].
Згідно П(С)БО 9 «Запаси» товари – це матеріальні цінності, що придбані (отримані) та утримуються
підприємством з метою подальшого продажу. Для
обліку товарів планом рахунків передбачений рахунок 28 «Товари» [4]. Товаром називається річ, яка
призначена для продажу або обміну на інші цінності.
Під товаром у широкому значенні розуміють матеріальну або нематеріальну власність, яка реалізується
на ринку [5, c. 832].Товаром можуть бути продукти
як фізичної, так і розумової праці, результат послуги, сама здатність до праці, земля та її надра – все,
що має споживчу та продажну вартість і може обмінюватись на інший товар (гроші) власником цієї
споживчої вартості [1].
Отже, метою існування торгівельного підприємства є отримання доходу від продажу товарів.
Торговельна діяльність здійснюється у формах
оптової та роздрібної торгівлі, а також у торговельно-виробничій сфері (громадське харчування) [2]
Оптова торгівля – це діяльність з придбання та
відповідного перетворення товарів для подальшої
їх реалізації, як правило, великими партіями підприємствам роздрібної торгівлі або іншим суб'єктам
підприємницької діяльності для подальшого перепродажу або промислового використання (обробки).
Зазвичай внаслідок оптової торгівлі товари не надходять кінцевим споживачам. Оптова торгівля є пер-
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шим етапом руху товару в сфері обігу від виробника
до споживача [3].
У торгівлі взаємовідносини постачальника та
покупця оформляються відповідними договорами
(контрактами, угодами). Товари, що надходять на
оптові склади та бази, приймаються на підставі рахунків-фактур або товарно-транспортних накладних
(при доставці товарів автотранспортом). У разі виявлення нестачі товарів складають відповідний акт.
Оптові торговельні підприємства придбавають
у підприємств-виробників (постачальників) товари
за відпускними (договірними) цінами з додатковим
нарахуванням ПДВ. Постачальник (продавець) повинен надати оптовому підприємству (покупцю)
податкову накладну, у якій, крім інших реквізитів,
вказуються ціна товару, ставка і сума ПДВ, загальна
сума до оплати. Постачальник виписує також рахунок-фактуру та інші розрахунково-платіжні документи, які підтверджують факт передачі (відпуску)
товарів покупцеві із зазначенням суми ПДВ, що підлягає сплаті.
При попередній оплаті оптовим підприємством
за товари, що підлягають за договором до поставки,
в бухгалтерському обліку оптового підприємства роблять записи:
1) на суму, перераховану постачальнику в порядку попередньої оплати товарів за відпускною вартістю, без ПДВ:
Д-т рах. 63 »Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»
К-т рах. 31 «Рахунки в банках»
2) на суму сплаченого ПДВ
Д-т рах. 641 «Розрахунки за податками»
К-т рах. 644 « Податковий кредит»
При оприбуткуванні придбаних у постачальників
товарів у бухгалтерському обліку оптових підприємств роблять записи:
1) на покупну вартість товарів (без ПДВ):
Д-т рах. 281 «Товари на складі»
К-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»;
2) на суму податкового кредиту з ПДВ, на яку
підприємство має право зменшити податкове
зобов'язання:
Д-т рах. 641 «Розрахунки за податками»
К-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»;
3) на суму, перераховану постачальнику в оплату
вартості придбаних товарів (включаючи ПДВ):
Д-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»
К-т рах. 31 «Рахунки в банках».
Для проведення розрахунків з покупцями виписуються договори купівлі-продажу та розрахунково-платіжні документи, в яких вказуються назва,
кількість, сорт товарів, ціна виробника або митна вартість, транспортні та інші послуги, що підлягають до
оплати, ставка і сума ПДВ, загальна сума до оплати.
На відпускну вартість відвантажених покупцям
товарів у бухгалтерському обліку оптового підприємства робиться запис:

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Д-т рах. 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»
К-т рах. 702 «Дохід від реалізації товарів».
Одночасно робиться запис на списання вартості
відвантажених товарів за обліковими цінами:
Д-т рах. 902 «Собівартість реалізованих товарів»
К-т рах. 281 «Товари на складі». На суму податкового зобов'язання з ПДВ складають бухгалтерське
проведення:
Д-т рах. 702 «Дохід від реалізації товарів»
К-т рах. 641 «Розрахунки за податками».
Вартість реалізованого товару без ПДВ відносять на
Д-т рах. 702 «Дохід від реалізації товарів»
К-т рах. 79 «Фінансові результати».
У міру надходження коштів від покупців роблять
запис:
Д-т рах. 31 «Рахунки в банках»
К-т рах. 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
Якщо за умовами договору купівлі-продажу передбачена попередня оплата поставок товарів, то в
цьому разі оптовим підприємством складаються такі
бухгалтерські проводки:
1. На суму коштів, одержаних від покупців у порядку предоплати за відпускною вартістю товарів
(включаючи ПДВ):
Д-т рах. 31 «Рахунки в банках»
К-т рах. 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
2. Сума сплаченого покупцями ПДВ зараховується до податкових зобов'язань:
Д-т рах. 643 «Податкові зобов'язання»
К-т рах. 641 «Розрахунки за податками».
3. Одержані кошти зараховуються в дохід від реалізації товарів:
Д-т рах. 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»
К-т рах. 702 «Дохід від реалізації товарів».
4. Списуються за собівартістю відвантажені покупцям попередньо оплачені товари:
Д-т рах. 902 «Собівартість реалізованих товарів»
К-т рах. 281 «Товари на складі».
5. Відображається сума податкового зобов'язання
з ПДВ, визначена за встановленою ставкою з доходу
від реалізації товарів:
Д-т рах. 702 «Дохід від реалізації товарів»
К-т рах. 643 «Податкові зобов'язання».
Роздрібна торгівля – це сфера підприємницької
діяльності щодо продажу товарів або послуг на підставі усного чи письмового договору купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх
власного некомерційного використання. Вона є завершальним етапом руху товарів у сфері обігу. [3].
Відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку роздрібного товарообороту і товарних запасів,
затвердженої наказом Мінстату України від 28.12.96
№ 389,під роздрібною торгівлею розуміють оборот
по продажу товарів безпосередньо населенню як за
готівку, так і за розрахунковими чеками установ банків, через спеціально організовану торгову мережу
(магазини, універмаги, супермаркети, автозаправні
станції тощо), незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності, а також відпуск товарів по

безготівковому розрахунку дрібним оптом окремим
установам (дошкільним дитячим установам, школам, лікарням та ін.).
До роздрібної торгівлі належать також продаж
товарів, прийнятих від юридичних і фізичних осіб
на комісію. [6].
Товари в роздрібну торгівлю надходять на підставі договорів купівлі-продажу (замовлень) від оптових торгових підприємств або безпосередньо від
виробників. На відвантажені (відпущені) роздрібному підприємству товари постачальник виписує рахунок-фактуру та інші товарно-супровідні документи,
а також податкову накладну. За даними зазначених
документів роздрібні підприємства приймають товари, а також перевіряють правильність цін, націнок)
тарифів на перевезення, нарахованої суми ПДВ і акцизного збору. Товари приймають матеріально відповідальні особи по місцях зберігання товарів.
Синтетичний облік наявності та руху товарів у
роздрібній торгівлі ведуть на рахунку 282 «Товари
в торгівлі».
При оприбуткуванні придбаних у постачальників
товарів у бухгалтерському обліку роздрібних підприємств роблять записи:
Д-т рах. 282 «Товари в торгівлі»
К-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»
Відображено податковий кредит з ПДВ:
Д-т 641»Розрахунки за податками»
К-т 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»
Сплачено постачальнику за товари:
Д-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»
К-т рах. 31 «Рахунки в банках»
Оскільки в роздрібних торгівельних підприємствах облік товарів ведеться за продажними (роздрібними) цінами, то сума ПДВ, сплачена постачальникам при придбанні товарів, включається в торгову
націнку записом:
Д-т рах. 282 «Товари в торгівлі»
К-т рах. 285 «Торгова націнка».
Реалізація товарів у роздрібній торгівлі здійснюється переважно за готівку а також за допомогою
розрахункових чеків установ банків. Обсяг реалізації визначається за сумою, яка надійшла до каси за
продані товари.
При торгівлі з використанням ЕККА сума виторгу за роздрібними цінами визначається за показниками фіскального чека, у якому відображається загальна сума денного обороту за реалізовані товари,
на підставі даних якого і звіту касира в бухгалтерському обліку роблять запис:
Д-т рах. 30 «Каса»
К-т рах. 702 «Дохід від реалізації товарів».
Відображаються податкові зобов’язання з ПДВ:
Д-т рах. 702 «Дохід від реалізації товарів».
К-т рах. 641 «Розрахунки за податками».
Списується торговельна націнка, що припадає на
реалізовані товари (методом «сторно», тобто зворотною кореспонденцією рахунків:
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Д-т рах. 282 «Товари в торгівлі»
К-т рах. 285 «Торгова націнка».
Вартість реалізованих товарів (за роздрібними
цінами) за даними товарних звітів матеріально відповідальних осіб списується з їх підзвіту на
Д-т рах. 902 «Собівартість реалізованих товарів»
К-т рах. 282»Товари в торгівлі».
Якщо оплата товарів здійснюється в безготівковому порядку через установи банків розрахунковими
чеками, то в бухгалтерському обліку на суму таких
чеків роблять запис:
Д-т рах. 331 «Грошові документи в національній
валюті»
К-т рах. 702 «Доход від реалізації товарів».
У міру зарахування виручки від реалізації товарів, оплачених розрахунковими чеками, на рахунок
торговельного підприємства роблять запис:
Д-т рах. 31 «Рахунки в банках»
К-т рах. 331 «Грошові документи в національній
валюті».
Торговельні підприємства нараховують ПДВ
за встановленою ставкою до обсягу доходу від реалізації. Підставою для нарахування податкових
зобов'язань з ПДВ є дані податкових накладних.
У бухгалтерському обліку роздрібних підприємств сума податкових зобов'язань з ПДВ відображається записом:
Д-т рах. 702 «Дохід від реалізації товарів»
К-т рах. 641 «Розрахунки за податками».
Сума сплаченого до бюджету ПДВ відображається по
Д-т рах. 641»Розрахунки за податками»
К-т рах. 31 «Рахунки в банках».
За результатами проведеного аналізу можна
стверджувати, що облік товарів залежить від ряду
основних факторів:
По-перше, від форми продажу – оптової чи роздрібної, яку можуть застосовувати роздрібні підприємства, торговельні та заготівельні підприємства, а
також підприємства громадського харчування.
Під час застосування оптової форми реалізація
товарів не збігається з надходженням грошових коштів. Тому виникає необхідність обліковувати дебіторську заборгованість від моменту постачання товарів до моменту надходження платежу за них.
Під час застосування роздрібної форми момент
реалізації товарів збігається з моментом оплати готівковими грошовими коштами.
По-друге, наявність різних цін при придбанні і
реалізації товарів. Цей фактор обумовлює ведення
обліку товарів, або за купівельною (первісною) вартістю, або за ціною реалізації. Якщо підприємство
Література:

облікує товари за ціною реалізації, то виникає необхідність облікувати різницю між цінами реалізації та
придбання, а саме торгову націнку.
По-третє, промислові та інші виробничі підприємства володіють виробами, матеріалами, продуктами, які спеціально придбанні для продажу. Ці матеріальні цінності також підпадають під категорію
«товари».
Висновки. У результаті проведеного дослідження можна виділити особливості торговельної діяльності, які зумовлюють специфіку організації бухгалтерського обліку в торгівлі:
– облік товарів у роздрібній торгівлі ведеться у
вартісному вираженні за цінами продажу (за винятком окремих цінних товарів – ювелірних виробів, автомобілів тощо);
– торговельна націнка у роздрібній торгівлі включає суму податку на додану вартість, сплачену постачальнику, власну торговельну націнку підприємства
торгівлі та ПДВ на суму цієї торговельної націнки.
Облік торговельних націнок ведеться на окремому
регулюючому субрахунку 285 «Торгова націнка»;
– у балансі торгового підприємства залишок товарів відображають за собівартістю придбання (без
суми торгової націнки) з урахуванням транспортнозаготівельних витрат, тому сальдо рахунка 28 «Товари» показують згорнутим;
– товар, прийнятий на комісію, залишається власністю комітента до його реалізації, тому облік такого
товару ведуть окремо і його залишок на кінець звітного періоду у балансі торгового підприємства не
відображають;
– транспортно-заготівельні витрати включають
до собівартості придбаних товарів, тому їх обліковують на рахунку 28 «Товари» або безпосередньо у
вартості придбаного товару;
– інші витрати торговельної діяльності (витрати
обігу) не включають до собівартості реалізованих
товарів, а обліковують окремо як операційні витрати (витрати періоду) і списують безпосередньо на
фінансові результати у періоді їх виникнення. Перелічені особливості впливають на методику ведення
бухгалтерського обліку та визначення фінансових
результатів торговельної діяльності.
Таким чином при ефективній взаємодії всіх факторів, а також врахуванні специфіки діяльності підприємства, облік товарних операцій досягне своєї
головної мети – обліковий процес забезпечить достовірні данні у процесі бухгалтерського обліку, повноту та своєчасність їх відображення в облікових
регістрах і правильність ведення обліку відповідно
до прийнятої облікової політики.
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В данной статье раскрывается сущность вопроса рационального построения учета товарных операций на
предприятиях Украины. Особое внимание уделено детальному исследованию учета по формам торговли, а
также в разрезе бухгалтерских проводок в процессе осуществления хозяйственных операций. Выделении основные особенности торговой деятельности и сформированы факторы, которые оказывают непосредственное
влияние на учет. Также определены нормативно – правовые акты, регулирующие вопросы учета товарных
операций в Украине.
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This article exposes the issue of constructing rational accounting of commodity transactions in the Ukraine. Particular
attention is paid to research detailed account of the forms of trade, but also in terms of accounting postings in the
course of business operations. You are the main features of the division of trading and formed the factors that have a
direct impact on the record. Also the regulations governing the accounting for cash transactions in Ukraine
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Викладені загальні принципи і особливості розвитку співробітництва України з ЄC. Проведена оцінка наслідків від членства в СОТ для «базових» експортних галузей економіки України в умовах поглиблення інтеграції з ЄС. Надані рекомендації щодо необхідних заходів для реалізації можливостей і
усунення загроз для розвитку експорту і стабілізації внутрішнього ринку продукції основних галузей
промисловості в умовах роботи в СОТ.
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Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси,
посилення регіональної економічної та політичної
інтеграції є визначальною характеристикою сучасної світової економіки. Забезпечення національної
конкурентоспроможності у глобальному масштабі,
визначення найболючіших проблем економічного
розвитку і напрямів їх вирішення стають для України дедалі гострішими.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначена проблема вивчалася низкою українських
вчених і фахівців-практиків, таких, як: В. Геєць,
В. Точилін, В. Сіденко, І. Кліменко, О. Федірко, І. Ус,
Т. Осташко, Л. Волощенко, І. Кобута, В. П’ятницький,
І. Бураковський, В. Мовчан, Д. Ляпін, С. Козь’яков,
А. Гончарук, Н. Ничай та багатьма іншими.
Мета дослідження. Водночас, в умовах поглиблення інтеграції України до ЄС указана проблема
потребує постійної уваги і визначення сучасних тенденцій, які склалися протягом п’яти років членства
України в СОТ, що й обумовило актуальність обраної теми даного дослідження.
Виклад основного матеріалу. Співробітництво
України з ЄС з моменту набуття незалежності розвивалося дуже нерівномірно.
У 1994 р. Україна стала першою республікою колишнього СРСР, що підписала з Європейським Союзом Угоду про партнерство і співробітництво (УПС).
Пізніше аналогічні угоди Євросоюз підписав з усіма
державами СНД, тоді як більшість країн Східної Європи відразу ж стали його асоційованими членами.
УПС обіцяла Україні чималі економічні вигоди.
У цьому документі ЄС брав на себе зобов’язання сприяти розвитку двосторонньої торгівлі й інвестуванню.
Але реальний прогрес у відносинах Україна – ЄС після
підписання УПС так і не настав. Цей документ набув
чинності лише 1 березня 1998 р., коли для ЄС значущість торговельних відносин з Україною відійшла на
другий план. Так, у заяві Європейської комісії (грудень
2001 р.) відзначалося, що пріоритетними завданнями
щодо України є боротьба зі СНІДом, туберкульозом,
нелегальною міграцією й організованою злочинністю.
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Багато в чому це пояснювалося ситуацією в Україні,
якій за перші 10 років незалежності не вдалося провести ефективних реформ, при цьому глибока криза охопила практично всі сфери суспільства. Більше того, за
рівнем соціально-економічного розвитку Україна почала суттєво відставати від багатьох країн субрегіону, а за
оцінками конкурентоспроможності національної економіки посідала останні місця не тільки серед європейських країн, а й серед багатьох країн, що розвиваються.
Відсутність громадського консенсусу щодо напрямів
і темпів соціально-економічних реформ, практично
стабільно неефективна діяльність урядів суттєво віддаляла перспективу не тільки повного, а й асоційованого членства України в ЄС. Очевидно, що тільки послідовні, глибокі та рішучі реформи могли змінити цю
тенденцію кардинально [1].
Зміни подальших 10 років принесли певні позитивні результати. Так, Євросоюз визнав за Україною
статус країни з ринковою економікою в антидемпінгових розслідуваннях, було досягнуто певних домовленостей стосовно спрощення візового режиму
між Україною та країнами ЄС [2]. Як видно з табл. 1,
станом на 2013 р. ЄС є найбільшим зовнішньоторговельним партнером України у світі [3].
Проте це майже не вплинуло на характер відносин між Україною та ЄС. Переговори України з ЄС,
щорічні саміти Україна – ЄС, засідання Ради з питань співробітництва між Україною і ЄС та обмін
візитами на високому рівні не приносять суттєвих
результатів. Що раз до України висувалися нові претензії та вимоги, які вона була зобов’язана виконувати [1].
У відповідь на прохання України про надання
статусу асоційованого члена Єврокомісія в 2004 –
2005 рр. запропонувала їй статус «сусіда ЄС». З одного боку, цей статус не передбачає членства в цій
організації, з іншого, – країна-сусід у перспективі
отримає доступ до всіх реалій Євросоюзу, включаючи єдиний ринок, вільну торгівлю, відкритий інвестиційний режим і т. ін. Країни, що мають вплив
у Євросоюзі, очевидно, вирішили призупинити про-
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цес прийняття нових членів. Розширення на схід
далі Польщі їм невигідне з економічних міркувань,
а тим більше – спрямування масштабних коштів на
вирішення проблем нестабільної, масштабної й застарілої української економіки.
Слабкі євроінтеграційні позиції України та її невідповідність політичним й економічним критеріям
для вступу до ЄС стали закономірним результатом
непослідовності і зволікання у здійсненні реформ.
Роки тупцювання на місці залишили Україну позаду
тих країн Центральної і Східної Європи, які наполегливо здійснювали складні ринкові перетворення.
Домінування «декларативної» і брак «імплементаційної» культури в органах виконавчої влади, слабка
інституційна і функціональна закріпленість пріоритетності політики європейської інтеграції у повсякденній діяльності уряду, неефективні механізми
міжвідомчої координації і моніторингу виконання
ухвалених рішень, низький рівень фахової підготовки державних службовців (навіть вищої ланки)
і знань того, що стосується європейської інтеграції,
негативно впливали на реалізацію Угоди про партнерство і співробітництво та Стратегії інтеграції до
ЄС [1].
Існує й досі цілий ряд проблем у торговельних
відносинах України з країнами ЄС, головними з яких
є такі: хронічна дефіцитність торгівлі; відсутність
помітних зрушень у товарній структурі; обмеження
щодо подальшого нарощування експорту; проблеми імпорту. Так, серед основних проблем інтеграції
України до ЄС спеціалісти називали такі [1; 4; 5]:
- українська правова база потребує значної гармонізації та адаптації до загальних правил ЄС;
- основні експортні галузі економіки України (металургія, легка промисловість, АПК) сьогодні на європейському ринку очікують чималі труднощі;
- у середньостроковій перспективі Україна також
повинна буде нести певний фінансовий тягар внесків до організаційних структур ЄС.

Отже, головними факторами, що перешкоджали
та й сьогодні стримують швидкий вступ України
до ЄС, є: величезний розрив у рівнях економічного
розвитку України і європейських країн; все ще незадовільні абсолютні обсяги взаємної торгівлі; значна
відмінність рівня життя населення; невідповідність
правових систем.
Проривним у відносинах України з ЄС став
2008 р., коли країна вступила до Світової організації торгівлі. У тому ж році розпочався процес підготовки майбутньої угоди про розширену і всеосяжну
зону вільної торгівлі та асоціацію з ЄС.
Одним з ключових завдань у реалізації цього процесу було вдосконалення системи координації міжнародної інтеграції України на політичному рівні,
включаючи її формування, стратегічне планування,
імплементацію, моніторинг та аналіз ефективності
шляхом розроблення ефективного централізованого
інституційного механізму координації.
Прикладом формування такого забезпечення є
формування в 2008 р. Координаційного бюро європейської інтеграції [6].
Але вже 31 березня 2010 р. постановою Кабінету
Міністрів України № 286 у структурі Секретаріату
Кабінету Міністрів України утворено Бюро європейської інтеграції, а Координаційне бюро європейської
та євроатлантичної інтеграції ліквідовано [7].
Це утворення було орієнтовано на здійснення моніторингу та аналіз ефективності реалізації державної політики європейської інтеграції України, зокрема
щодо впровадження внутрішніх реформ, спрямованих на наближення до ЄС. Одним із пріоритетів його
створення є обґрунтування вдосконалення державної
політики європейської інтеграції України та інституційного механізму її реалізації. Воно повинно було
забезпечити горизонтальну координацію роботи органів виконавчої влади з питань європейської інтеграції.
Важливою передумовою забезпечення ефективності регуляторних впливів на інтеграційні процеси
Таблиця 1

Динаміка експорту-імпорту товарів України за 2012-2013 рр.
Показник
Усього по Україні
в тому числі:
Евросоюз (28)
Питома вага в загальному обсязі
Російська федерація
Питома вага в загальному обсязі
Інші країни (крім
перелічених)
Питома вага в загальному обсязі

Од. виміру
млрд. дол.
США

Темп зростання
2013 р. до 2012 р., %
Експорт Імпорт Сальдо Експорт Імпорт Сальдо Експорт
Імпорт
2012 рік

2013 рік

68,81

84,66

–15,85

63,31

76,96

–13,65

92,0

90,9

млрд. дол.
США

17,12

26,23

-9,10

16,76

27,04

-10,28

97,9

103,1

%

24,9

31,0

26,5

35,1

млрд. дол.
США

17,63

27,42

15,07

23,23

-8,17

85,4

84,7

%

25,6

32,4

23,8

30,2

млрд. дол.
США

34,06

31,01

31,49

26,69

+4,80

92,5

86,1

%

49,5

36,6

49,7

34,7

-9,79

+3,04
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є обґрунтування інструментарію реалізації його повноважень та стандартизації у часі параметрів його
функціонування. Так, основними його завданнями
є підготовка урядових засідань, присвячених європейській інтеграції та міжнародному співробітництву, щомісячних засідань з питань співробітництва
між Україною та ЄС, засідань Координаційної ради
з адаптації законодавства України до законодавства
ЄС та Ради з питань співробітництва між Україною
та ЄС, спільних засідань з питань співробітництва
між Україною та ЄС.
Дійсно революційним кроком у питаннях реалізації євроінтеграційного спрямування України стали
розробка і парафування Угоди про Асоціацію з ЄС.
У рамках Угоди про Асоціацію з Євросоюзом з
2008 р. Україна та ЄС вели переговори щодо укладення Угоди про «глибоку та всеосяжну зону вільної
торгівлі», якою передбачено не тільки зниження тарифів, а й зниження витрат торгівлі за рахунок гармонізації регуляторних практик, спрощення митного
режиму тощо). Вимоги щодо гармонізації законодавства та адміністративно-регуляторних практик, а
також моніторинг їх виконання й технічна підтримка з боку ЄС уже вплинули на розвиток інституцій
(насамперед, адміністративних систем і правосуддя)
країн Центральної та Східної Європи. Саме завдяки
цьому ці країни зуміли успішно провести реформи,
які забезпечили більшості нових членів ЄС нинішні
високі темпи й стабільність економічного зростання.
Треба підкреслити, що переговори базувалися на
принципі «Світова Організація Торгівлі +» (СОТ+) і
мають на меті забезпечити «економічну інтеграцію
України до внутрішнього ринку ЄС» [4].
Підхід «СОТ+» означає прагнення сторін досягти
не лише максимального зниження тарифів та обмежень на торгівлю послугами, а й побудувати «правила торгівлі», які забезпечать скасування будь-яких
бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС. Тому, одним
з важливих завдань переговорів було створення більш
сприятливого правового середовища для торгівлі.
При цьому необхідно враховувати, що сьогодні в
умовах приєднання до СОТ різних країн світу спостерігаються значні відмінності, а саме:
- розвинуті країни здійснюють державну підтримку важливих для економічної безпеки галузей,
водночас забороняють це новим членам СОТ. Розвинуті країни розширюють сферу свого впливу через
СОТ, дбаючи перш за все про свої інтереси, та лише
обмеженою мірою поступаються ними на користь
менш розвинутих країн;
- країни, що розвиваються (а це більшість членів
СОТ), стають обмеженими у своїх інструментах реалізації економічної політики забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва. Основні
напрями, за якими виявилася асиметрія угоди між
Україною і СОТ, можна показати таким чином [8]:
1) Асиметричність у рівні і формах імпортних
мит виявляється:
- у значно нижчих ставках імпортних мит на більшість інших товарів, ніж ті, що діють у країнах – засновниках і більшості країн – членів СОТ;
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- у наявності в чинному Митному тарифі України 2615 товарних підкатегорій (23,6% від загальної
кількості десятизначних товарних кодів тарифу), на
які встановлено менші ставки ввізного мита, ніж відповідні рівні, що визначено додатком 1 до Протоколу
про вступ України до СОТ;
- у введенні нульових ставок ввізних мит на 10%
тарифних ліній сільсько-господарської продукції і на
понад третину тарифних ліній промислової продукції (які складають основну частку імпорту);
- у використанні адвалерної і неадвалерної форм
митного тарифу порівняно з розвиненими країнами
(в Україні частка імпорту, наприклад, сільськогосподарських товарів, що обкладається неадвалерними
формами мита в десятки разів нижча порівняно з її
стратегічними партнерами по торгівлі);
- у тому, що у структурі митного тарифу України
не закладається значної ескалації митного тарифу
відповідно до рівня переробки, а також не застосовуються пікові ставки на окремі товарні позиції, орієнтовані на фактичну заборону їхнього імпорту (тобто
ступінь однорідності структури митного тарифу за
агропродовольчими групами товарів в Україні є набагато більш однорідною порівняно з країнами ЄС і
Митного союзу);
2) Асиметричність узгоджених нетарифних заходів, які не можуть бути обґрунтовані згідно з положеннями Угоди з СОТ, знаходить вираження:
- у скасуванні і забороні впроваджувати в подальшому кількісні обмеження на імпорт;
- у застосуванні антидемпінгових мит, компенсаційних і спеціальних заходів відносно розвинених
країн (перш за все для агропродовольчих товарів).
3) Заборона Україні як новому члену СОТ застосовувати цілу низку заходів державної підтримки
внутрішнього виробника (при тому, що такі заходи
широко використовуються країнами – засновниками
СОТ для підтримки своїх товаровиробників). Як наслідок, угода з СОТ зафіксувала асиметричність в
експортній політиці України.
4) Асиметричність у можливості реалізації фінансово потужних программ підтримки виробництва та
експорту, зокрема агропродовольчих товарів України
і розвинених країн світу (наприклад ЄС).
5) У сфері послуг Україна взяла на себе специфічні зобов’язання приблизно в 150 підсекторах із
діючих 155, що є виключно високим рівнем, якщо
порівняти його з більшістю країн – членів СОТ.
Як наслідок, умови вступу України в СОТ призвели до появи в середині вересня 2012 р. офіційного
звернення України до Генеральної Ради СОТ щодо
готовності України розпочати переговори про підвищення зв’язаних за зобов’язаннями СОТ імпортних
тарифів на 371 товарну лінію (а усіх тарифних ліній в українській товарній номенклатурі приблизно
11 600), з яких 147 позицій – промислові товари,
224 – сільськогосподарські товари.
З іншого боку, економічна інтеграція з ЄС, якої
прагне Україна, відбуватиметься через так звану регуляторну конвергенцію або увідповіднення регуляторного середовища країни до стандартів ЄС.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Переговори з Україною стосовно Угоди про зону
вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС проводилися в рамках
засідань робочих груп, присвячених таким темам
[9]: торгівля товарами; торгівля і сталий розвиток;
правила походження товарів; послуги, капітал та істеблішмент; інтелектуальні права власності (у тому
числі географічні походження); митний контроль
та сприяння торгівлі; державні закупівлі; конкуренція (антитрастова політика і державна допомога);
санітарні та фітосанітарні заходи; енергетичні питання, пов’язані з торгівлею; тарифні пропозиції;
розв’язання суперечок; прозорість.
Такий набір тем підкреслює комплексний та
ґрунтовний характер процесу – створення дійсної
ЗВТ без виключень і застережень, яка має стати економічним підґрунтям для підписання Угоди про Асоціацію України з Євросоюзом.
Після буремних подій жовтня 2013 р. – початку
2014 р., коли новим українським урядом і представниками ЄС було прийнято рішення про підписання Угоди про Асоціацію України з ЄС, 17 березня
2014 р. Рада міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу схвалила тимчасове зняття мит
на український експорт до Євросоюзу. Рішення повинно діяти до 1 листопада 2014 р. [10].
Суть цього рішення полягає в тому, щоб скасувати або знизити ввізні мита на певні групи товарів
до набрання чинності економічною частиною Угоди
про Асоціацію з ЄС.
Так, українські виробники зможуть одержати
вільний доступ на європейський ринок із 500 млн
платоспроможних споживачів. Нинішні ввізні мита
на промислові товари будуть негайно знижені або
повністю зняті з 94,7% української продукції. Якщо
сьогодні середньозважений тариф становить 6 –7%,
то після зняття мит він не сягатиме навіть 1%, а на
деякі товари стане нульовим. Європейські експерти
вже підрахували, що внаслідок зменшення і скасування мит Європейським Союзом українські експортери зможуть заощадити цього року 487 млн євро.
Подальші успіхи залежатимуть від того, наскільки
оперативно українці зможуть скористатися наданими преференціями і збільшити обсяги торгівлі з ЄС.
Особливі надії Україна покладає на поліпшення
торгівлі з Євросоюзом товарами агропромислового комплексу. Щодо сільськогосподарських товарів

ЄС має надати негайні й необмежені преференції на
82,2% українського експорту.
За даними Мінекономрозвитку, український
аграрний сектор одержить найбільші переваги від
зменшення ввізних мит: 330 млн євро для аграрної
продукції та 53 млн євро для переробленої сільськогосподарської продукції [10].
Сьогодні Україна для ЄС – це постачальник сировини у вигляді зерна та чавуну. Але якщо на цей момент в ЄС готові купувати зерно та чавун і платити
за це великі гроші, то варто так і робити. На сьогодні
продавати в ЄС обладнання для електростанцій або
легкові автомобілі малореально, і проблема тут не в
якості й технології. Ніхто не любить конкурентів, а
ЄС від початку створювався з метою не допускати
конкурентів у сферу машинобудування та галузі з
високою доданою вартістю.
Висновки. Як наслідок, для збільшення конкурентоспроможності вітчизняних товарів країні
необхідна ефективніша політика залучення інвестицій в основний капітал, в основні фонди. Модернізація вже існуючих підприємств і створення
нових дадуть збільшення виробництва товарів з високою доданою вартістю. При цьому також бажано
не зациклюватися на торгівлі з сильнішими й багатшими країнами, постійно шукати альтернативи
й нові ринки збуту [10].
Тобто Україна має сьогодні найскладнішу проблему – необхідність докорінної зміни структурної
політики держави. Як, інтегруючись у ЄС, не лише
зберегти провідні підприємства машинобудування,
які визначають високотехнологічний потенціал нашої промисловості, а й істотно зміцнити їхню конкурентоспроможність, забезпечити затребуваність
їхньої продукції на європейському ринку?
Враховуючи вкрай складну геополітичну ситацію, в якій опинилася Україна після анексії Росією
Крима у лютому – березні 2014 р., доцільно акцентувати увагу держави на створенні механізмів інноваційного стимулювання насамперед вітчизняних
оборонних підприємств. Це досвід провідних країн
Заходу – високі технології приходять у цивільні галузі через механізми оборонних підприємств.
Україні необхідне не тільки економічне зростання
темпами не нижче за 6 – 7% на рік, але й створення
механізмів інноваційно-технологічного зростання.
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Стаття присвячена вивченню гендерних відмінностей сприйняття образу керівника в управлінні персоналом. Центральною проблемою дослідження є гендерний аспект керівництва. Проаналізовано
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Вступ. Активне проникнення жінок в управління
економікою та поява нової соціальної категорії «ділових жінок» викликала необхідність дослідження
гендерних аспектів управління. На сучасному етапі
розвитку нашої держави ведеться активна боротьба
за гендерну рівність у різних сферах життєдіяльності, це стосується також і професійної сфери. Але через численні стереотипні уявлення про професійну
придатність чоловіка та жінки багато жінок позбавлені можливості реалізувати себе в професійній сфері. Для України проблеми участі жінок в управлінні
досить актуальні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. При
дослідженні гендерних особливостей в управлінні
персоналом чоловіка-керівника і жінки-керівника були
проаналізовані наукові роботи, що викладені у працях
О.В. Баєвої [1], С.Л. Іванова [3], О. Калити [4], А. Коробейнікова [5], А.Є. Чирикової [6,7], В.С. Ткач [8].
Метою статті є вивчення гендерних особливостей в управлінні персоналом чоловіка-керівника і
жінки-керівника.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом
жінки почали активно підніматися сходинками менеджменту, тема «Жінки та чоловіки у бізнесі» не
перестає бути актуальною. Дослідження показали,
що, в той час як чоловіки і жінки однаково ефективні
в конкретних сферах, їх ефективність найчастіше залежить від того, як у бізнес-середовищі поєднується
і стать, і стиль управління [2].
Життя ніби опосередковано свідчить, що жінкам
бракує схильності до лідерства, а в чоловіків вона є
вродженою. Сучасні наукові дослідження переконливо доводять, що за рівнем організаторських та лідерських здібностей статі не відрізняються [1-8].
Нами здійснено багато зусиль з точки зору визначення балансу між чоловічими та жіночими якостями
управління. А саме, визначено, що для чоловіків більш
типовим є стиль жорсткого управління та контролю,
який добре прийнятий в професіях, де в основному
переважають чоловіки, у той час як жіночий стиль
управління, як правило, включає в себе більше наставництва та коучингу, що досить сприятливо впливає переважно на жіночі професії. Також встановлено,

що під час прийняття рішення керівником-чоловіком
рідше виникає потреба у проголошенні проблеми.
Чоловіки часто приймають рішення після мовчазного
обмірковування на відміну від жінок.
Серед основних відмінностей в управлінській діяльності чоловіків і жінок, що займають керівну посаду слід виділити такі: (табл.1), [8].
Таблиця 1
Гендерні відмінності в управлінській діяльності
Характеристика
Чоловіки
Жінки
Спосіб подолан- Інтелект, сила
Хитрість, спритня перешкод
ність
Орієнтованість Перспективна
Поточна
на проблеми
Спрямованість На задачу
На міжособистісні відносини
Потреба в емо- Занижена
Підвищена
ційних стимулах
Основа рішень
Розум
Почуття
Характер
Замкнутий
Відкритий
Ставлення до зо- Реалістичне
Ідеалізоване
внішнього світу
Поведінка
Стримана
Емоційна
Тип мислення
Словесно-логіч- Наочно-дієвий
ний
Об'єкт уваги
Зміст
Форма
СпостережлиЗанижені
Підвищені
вість і точність
Орієнтованість Ділова
Особиста
Ставлення до
Прямолінійність Гнучкість
інших
Дія словесного Розслаблююча
Збудлива
заохочення
Реакція на кри- Агресивна
Спокійна
тику
Варто також зазначити, що для жінки властиві
охайність, уважність, деталізація обов'язків, тощо,
проте не достатньо виражена ділова спрямованість,
переважають орієнтація на сім'ю, неформальні відносини, підвищена емоційна чутливість. Саме через
ці особливості жіночого характеру дуже небагато
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працівників прагнуть працювати під керівництвом
жінки. Жінки, порівняно з чоловіками, хворобливіше переживають помилки і критичні зауваження,
гостріше реагують на неповагу до себе вищого керівництва, постійно потребують оцінювання своєї
праці, менш схильні до ризику. Але виходячи із досліджень німецьких та британських учених відомо,
що організації, якими керують жінки, стабільніші,
а очолювані чоловіками – постійно супроводжують
труднощі. Для чоловіків є привабливішою абстрактна, престижна робота (постановка завдань, програмування основних процесів тощо), а рутинну роботу
(написання програм тощо) вони перекладають на
жінок [1].
Чіткими є вимоги жінок-підлеглих до керівниківчоловіків, які зводяться до таких положень [7]:
– ставлення до них як до особистостей, що передбачає підтримку й допомогу;
– наявність зворотного зв'язку, оскільки пишаються своєю роботою і прагнуть виконувати її краще;
– підпорядкування компетентному керівнику;
– можливість підвищення своєї кваліфікації;
– виявлення уваги до своїх пропозицій;
– визнання їх професійної кваліфікації;
– справедливість керівництва.
При цьому у реалізації управлінських функцій
жінками-керівниками залишаються ще не подоланими статево-рольові стереотипи, тобто переконання
про схильність жінок до виконавчої, а не до творчої
роботи, відсутність у них якостей необхідних для
ефективної управлінської діяльності, залежність від
групи, думки оточуючих тощо.
Жінки-керівники більш товариські, уважніші до
людей, готові до співпраці, сміливіші й активніші у
налагодженні соціальних контактів, експансивніші
й динамічніші у спілкуванні, поступливіші, доброзичливіші та чутливіші, експресивніші. У них вища
стійкість у стресових ситуаціях, ефективніше застосовують індивідуальний підхід до підлеглих. Разом
з тим, вони більш залежні від групи, їм притаманна
сильніша, ніж у чоловіків, тривожність. Для жіноккерівників центральними комунікативними якостями, що визначають успішність управлінської діяльності, є порядність, гнучкість у стосунках, повага до
людей, відповідальність, колегіальність, надання ініціативи підлеглим, вимогливість до себе, врахування
індивідуальних особливостей підлеглих, доброзичливість, толерантність [5].
Таким чином, усі ці якості жінки-керівника, утворюючи комплекс, висвітлюють такі особливості
управлінської взаємодії, як уміння відмовитись від
стереотипів, уміння бути самим собою, здатність до
соціальної взаємодії, пошук індивідуального підходу.
Також, на відміну від жінок-керівників, чоловікам-керівникам властиві такі якості, як довіра до
колег, об'єктивність, впевненість у собі, відсутність
дріб'язковості, комунікативна врівноваженість, вимогливість до підлеглих. У чоловіків, як і в жінок,
головними комунікативними складниками є здатність до соціальної взаємодії, вміння відмовитись
від стереотипів, уміння бути самим собою. Чолові-
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ки, на відміну від жінок, об'єктивно ставляться до
працівників та здатні сприймати підлеглих такими,
як вони є.
В управлінні чоловіки надають перевагу методам
примусу і експертному стилю, тоді як для жінки характерний стиль керівництва, орієнтований на стратегії винагороди. Однак, як показує практика, найбільш успішним є комбінований стиль керівництва.
Успішні менеджери поєднують кращі якості з різних
стилів управління, і, застосування такого комбінованого стилю призводить до формування ефективної
стратегії управління.
Відмінності між чоловіками і жінками, які займають керівну посаду, спостерігаються на перших
етапах оцінки ними своєї ролі в процесі управління. Для жінок головним завданням є перетворення особистих цілей підлеглих у цілі підприємства.
У процесі досягнення мети орієнтуються на свою
підвищену інтуїцію, здатність легко встановлювати
особистісний контакт, а також на витривалість і здатність багато працювати.
Чоловік оплату праці сприймає як винагороду за
виконану роботу та схильний спиратися на власний
авторитет. Жінки-керівники охоче діляться будь-якою
інформацією та власною владою, вважаючи, що таким чином створюють у колективі атмосферу довіри. Жінки, як правило, відмовляються від привілеїв,
які дають їм посада та повноваження. Применшуючи
власну значимість, жінки-керівники підкреслюють
вагомий внесок колективу в розвиток компанії. Основним методом управління жінка-керівник вважає моральну підтримку і будь-якого роду заохочення.
Між чоловіками і жінками топ-менеджерами
українського бізнесу спостерігається така тенденція:
і жінки і чоловіки, як правило, показують свої управлінські навички та стилі, які найкраще імпонують
поняттю «стиль боса» з метою показати, що гендерні особливості не слід вважати ключовим фактором
відмінностей між чоловіками і жінками [2].
Етика взаємин чоловіків-менеджерів побудована на ієрархії, субординації. Якщо жінка-менеджер
переймає маскулінний тип керівництва та імітує
типово чоловічий стиль роботи, вона приречена на
конфлікти, авторитаризм і дегуманізацію стосунків
[4]. Те, що жінки дещо по-іншому сприймають світ і
відповідно ведуть себе по-іншому, вважається якраз
перевагою, а не слабкою стороною жінок в бізнесі та
насправді є запорукою успіху.
Дослідження стилів менеджменту підтверджують: жінки-керівники досягають успіхів завдяки жіночим рисам – пріоритету гуманних стосунків, людяному ставленню, чуйності, зацікавленості долею
людей [4].
Якщо топ-менеджмент компанії складається з жінок-керівників то це аж ніяк не впливає на ефективність ведення бізнесу чи на жорсткість умов праці,
тому що сучасні жінки керівники навчені всім інструментам управління, де використовується і постановка цілей, і інструменти мотивації.
Мотивація трудової діяльності жінки має певні особливості у порівнянні із чоловіком. Відома
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п'ятирівнева піраміда потреб А. Маслоу у гендерному розрізі зазнає значних коригувань кожного ступеня. Доведено, що різні групи потреб мають різне
значення для чоловіків і жінок. Жінки, мають більш
рухливу мотиваційну структуру, вони можуть реагувати з великими відмінностями і реакція буде виражена яскравіше, ніж у чоловіків [5]. Тому, якщо
жінка відчуває себе соціально захищеною, щаслива
в шлюбі, сім'ї, то вона надає менше значення своїм
стосункам з колегами по роботі і не прагне до лідерства в організації. Однак, вона також може прагнути
до завоювання самостійного статусу в цілях самоактуалізації та утвердження власної «повноцінності». Життя чоловіка наповнено проблемами роботи
і кар'єри, він високо цінує позасімейні відносини, а
саме, спілкування в колі колег або друзів.
Очевидно, що особливості мотивації праці у жінок відображають своєрідність особистості, а не загальні закономірності. Серед основних відмінностей
мотивування персоналу чоловіків-керівників і жінок-керівників слід виділити такі: (табл. 2), [3].
Таблиця 2
Гендерні пріоритети
стимулювання праці персоналу
Чоловіки
Жінки
1. Кар'єрний ріст, оплата 1. Участь у культурних
тренажерного залу та
програмах, виставках
обіду
2. Участь у культурних
2. Оплата транспортпрограмах, виставках
них послуг, мобільного
зв'язку, цінні подарунки
3. Оплата відпусток
3. Оплата відпочинку
4. Участь у тренінгах, на- 4. Участь у тренінгах, навчальних курсах
вчальних курсах
5. Оплата відпочинку
5.Оплата відпусток
6. Оплата транспорт6. Кар'єрний ріст, оплата
них послуг, мобільного
тренажерного залу та
зв'язку, цінні подарунки
обіду
В управлінні персоналом жінка-керівник велику
увагу приділяє відносинам між членами колективу,
її більше хвилює сфера міжособистісних відносин,
ніж керівника-чоловіка. Жінка тонко реагує на морально-психологічний клімат у колективі, спирається на «знаків уваги»: проявляє велику емпатію,
чуйність в розумінні душевного стану і моральноетичних колізій особистості. У складних ситуаціях
жінка-менеджер будує свої стратегії виходу з кризи
на високій мотивації співробітників [6].
Під час реалізації функції контролю за діяльністю персоналу, жінка не прагне до жорстких санкцій,
а в першу чергу бажає забезпечити мінімізацію покарань. При цьому вона зберігає здатність реалізовувати жорсткі заходи по відношенню до тих, хто не
виконує поставлені перед ним завдання. Жінка дуже
емоційна і ця риса особливо характеризує жіночий
стиль управління. У різних ситуаціях реакція жінки-керівника відрізняється від реакції чоловіка тим,
що емоційно вона більш яскравіша і багатша. Вона
«близько до серця» приймає все пов'язане з роботою,

і досить довгий період часу залишається у владі переживань. Жінка більше схильна багаторазово обдумувати ситуацію, переживати можливий перебіг та
результат подій.
Під час прийняття рішень жінка-менеджер частіше покладається на свої відчуття, інтуїцію, логіку,
що буває небезуспішним, оскільки жінка поводиться
як цілісна особистість, чуйна до більшості аспектів
проблеми, які мають для неї емоційне значення. Через підвищений рівень емоційності жінка болючіше
реагує на критику, грубість, образу, що не дозволяє
їй завжди бути об'єктивною і вести себе конструктивно. Зайва емоційність вважається серйозним недоліком жіночої моделі управління, тому що вона є
джерелом несправедливості і невпевненості, причиною багатьох конфліктів.
Жіночий стиль управління відрізняється від чоловічого великою гнучкістю, ситуативністю, умінням адаптуватися до обставин, що склалися. Відмова
від скарг на неможливість перетворень і пошуку винних дає можливість жінці-керівнику успішно діяти
в рамках заданих обмежень, наполегливо і послідовно домагатися реалізації поставлених цілей.
Гнучкість і дипломатичність у поєднанні з наполегливістю дозволяють жінці ефективно будувати
взаємовідносини з діловими партнерами, знаходити
в них взаєморозуміння і підтримку.
Жінка вміє вдало поєднувати і швидко переходити з однієї соціальної ролі (менеджер, бізнес-леді)
до іншої (дружина, дочка, мати). Проте встановлено,
що приблизно третина нервових розладів жінок походить від зіткнення її соціальних ролей – керівника
на роботі і виконавця будинку [1].
Жінка-керівник надає велике значення встановленню конструктивних відносин з центральними і
регіональними органами влади, це зумовлено прагненням шукати і знаходити підтримку. За своєю
суттю жінки більш законослухняні і шанобливо
ставляться до влади, а чоловіки більш честолюбні,
агресивні і більш незалежні.
Жінка-менеджер дуже терпляча тому її діяльність
спрямована на послідовні, поступові перетворення
без орієнтації на миттєвий результат. Така стратегія
«маленьких кроків» виправдовує себе в ситуаціях
невизначеності і приносить свої плоди в сформованих економічних умовах. Саме тому жінка-керівник
схильна до тактичного, а не стратегічного планування, що дуже часто виявляється виграшним в сучасній економічній ситуації.
Жінки володіють детальним і виваженим підходом, «смаком» до дрібниць: вони значно краще
сприймають і аналізують деталі, подробиці подій,
вміють детально розчленувати ціле на складові частини і провести логічний аналіз елементів цілого.
Повнота і точність такого диференціального аналізу
абсолютно недосяжна для більшості чоловіків. Але
чоловікам краще від жінок вдається уявити подію в
цілому, оцінити стратегічні тенденції явища, встановити зв'язок між частинами цілого.
Жінка-керівник готова і з великим задоволенням
співпрацює в колегіальному прийнятті рішень, вміло
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делегує повноваження її стиль керівництва відрізняється від керівництва чоловіка більшою демократичністю.
Для реалізації прийнятих рішень характерний
чіткий розподіл функцій щодо виконання робіт, жінка-керівник надає допомогу в разі потреби. З метою
недопущення затягування небажаної ситуації жінка контролює виконання рішень поетапно, у вигляді поточних перевірок. Відповідальність за роботу
встановлюється відповідно з чітким розподілом
обов'язків, також цілком можливо покладання відповідальності за певну частину роботи на конкретного
працівника.
Таким чином, незважаючи на м'якість стилю
управління, жінка-керівник здатна до рішучого здійснення функції контролю і, як вже було зазначено,
до вжиття жорстких заходів щодо винних співробітників. Хоча, жінка-менеджер схильна до повчань, ця
риса не подобається оточуючим, особливо чоловікам.
Часто вважається, що схильність до виховного
типу поведінки, як і підвищений стан співпереживання обмежують жіноче керівництво, але жінки
компенсують свої особливості в управлінні і навіть
отримують з них вигоду.
Жінка-керівник дуже допитлива. Допитливість
реалізується в позитивному напрямі через прагнення розширювати свій кругозір шляхом спілкування,
встановлення нових контактів, збору додаткової інформації. Проте часто допитливість призводить до
збору і поширення недостовірних відомостей (чуток,
пліток) та їх використання під час прийняття рішень,
що, як наслідок, знижує їх якість.
В екстремальних ситуаціях жінка демонструє не
стратегію страху й уникнення, а використовує стратегію активного протистояння. Внутрішнє чуття допомагає жінці досить успішно діяти в кризових ситуаціях. Для вирішення проблем жінка використовує
різні моделі поведінки, знаходить оптимальні шляхи
виходу із ситуації, що склалася, не поступаючись в
безстрашності і хитрості керівнику-чоловіку.
Дослідження показують, що жінки і в ситуаціях
ризику здатні формувати адекватні стратегії, що відрізняються усвідомленою обережністю та необхідним рівнем ризикованості і авантюризму.
Менша амбітність і небажання досягти перемоги
«за будь-яку ціну» дозволяють жінці діяти в складних ситуаціях ефективніше ніж чоловікові.
Література:

Поширена думка про те, що конфлікти створює
жінка, не підтверджується дослідженнями. Встановлено, що чоловіки і жінки вступають у конфліктні
ситуації однаково часто, але причини і форми прояву
конфліктів у них різні.
Жінки не затримують довго всередині себе негативні емоції, а «вихлюпують» свою негативну енергію в зовнішнє середовище. Разом з тим жінки володіють м'якими конфліктними технологіями, швидше
і легше «відходять» і заспокоюються.
Жінки-менеджери досягають успіхів не в результаті копіювання чоловічого стилю управління, а за
допомогою творчого використання своїх здібностей,
реалізації внутрішньо властивих жінці рис і якостей.
Жінки-керівники мають вищий рейтинг серед
підлеглих, ніж керівники-чоловіки. Жінки проявляють себе особистостями яскравими, заповзятливими, сильними, гнучкими, стабільними і неймовірно працездатними. Жінки-менеджери неординарні,
прагматичні і впевнені в собі, більш критичні, їм не
потрібний жорсткий зовнішній контроль. Крім того,
у них більш чітко простежується тенденція до розвитку свого внутрішнього потенціалу і прагнення до
досконалості [6].
Висновки. Отже, ідеальних керівників не існує,
рівно як і людей, тому не існує універсального показника ефективності роботи керівника, оскільки не
існує точної моделі особистісних якостей успішного лідера. Головне – знайти такого керівника, з яким
можна спрацюватися, враховуючи його сильні та
слабкі сторони. І хоча кожен керівник по своєму стилю і особливостях безперечно індивідуальний, проте як чоловік-керівник так і жінка-керівник мають
певні психологічні особливості, які в свою чергу або
покращать, або погіршать життя та роботу в організації. Тому влаштовуючись на роботу необхідно враховувати всі особливості та тонкощі керівника, щоб
правильно будувати із ним стратегію взаємовідносин, і мінімізувати кількість конфліктних ситуацій, і
тільки тоді відносини з керівництвом стануть одним
із ключових факторів, комфортного перебування в
організації.
Безперечно, «чоловічий» і «жіночий» стиль
управління є дуже умовним, все залежить не від статі менеджера, а від його освіти, управлінського досвіду, людських якостей, захопленості справою.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день в
Україні функціонує велика кількість підприємств та
організацій. Важливу роль у їх діяльності відіграють
менеджери, які відповідають за здійснення управлінських рішень. Для того, щоб успішно здійснювати
управлінські функції, менеджеру потрібно уміти вести за собою підлеглих. Виступаючи сьогодні в ролях

керуючого, дипломата, вихователя, новатора і просто
людської істоти, менеджер насамперед виявляє себе
як лідер. Лідерські дії в сучасному менеджменті превалюють у всіх сферах дії професійної діяльності керівника будь-якого рангу. Лідери відіграють немалу
роль у житті малих і великих груп, у прийняті групових рішень, важливих для кожного її члена.
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Тому проблема лідерства є сьогодні актуальною,
потрібно вивчати стиль керівництва групою, його
вплив на прийняття групових рішень, якості, якими
повинен володіти лідер.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ще Геродот та інші античні філософи, коли описували певні
історичні події, у центр ставили розповіді про дії видатних лідерів – монархів, полководців. Згодом це питання
розглядали інші філософи. Наприклад, для Ніцше прагнення до лідерства – це вияв так званого творчого інстинкту людини, лідер може навіть ігнорувати мораль як
зброю слабких людей. Для Г. Тарда, наслідування лідера
– це основний закон соціального життя. За 3. Фрейдом,
подавлене лібідо може переходити у прагнення до лідерства. А натовп потребує авторитету, який аналогічний
до авторитету батька для дитини. У сучасній філософії
і соціології проблема лідерства є питанням емпіричних
досліджень в малих групах, де виявляють психологічні
та соціально-психологічні аспекти лідерства.
Великий внесок у вивчення проблеми лідерства
зробив А. Петровсткий [1]. У його працях показано
історію розвитку теорій походження лідерства, визначено чотири стилі керівництва групою, функції
лідера. Праця «Особистість. Діяльність. Колектив.»
є однією з найкращих у цьому плані, навіть не дивлячись на те, що писалася у період «холодної війни»
і містить ряд ідеологізмів.
Б. Паригін у своїй праці «Основи соціально-психологічної теорії» найкраще дає визначення поняттю
лідерства у вітчизняній психологічній школі, виділяє
типи лідерів враховуючи три ознаки: зміст діяльності,
стиль керівництва групою і характер діяльності лідера.
Т. Бендас [3] займається дослідженням особливостей сприймання жінки-лідера у групі і порівнян-

ням її з чоловіком-лідером. Д. Кайдалов і Е. Суіменко розробили кілька підходів до типології методів і
стилів керівництва групою і опублікували їх у книзі
«Психологія єдиноначалля і колегіальності».
Метою статті є чітке визначення та розмежування понять «лідерство» та «керівництво», надання порівняльної характеристика даних понять та висвітлення головних рис притаманних лідеру.
Виклад основного матеріалу дослідження. Те,
що люди, які входять в групу не можуть там знаходитися на однакових позиціях по відношенню до того,
чим зайнята група (до мети її діяльності), і один до
одного, мабуть, можна розглядати в якості постулату
соціальної психології. Питання в тому, як розуміти і
характеризувати це протистояння людей, яке закріплюється в поняттях «лідер», «керівник», «авторитет», «підпорядковані» і т.д. і знаходять відображення в їх особистих характеристиках.
Кожен член групи у відповідності зі своїми діловими
і особистими якостями, своїм статусом, тобто закріпленими за ним правами і обов’язками, престижем, який
відображає міру його заслуг і вкладу у загальну справу,
займає певне місце в системі групової організації. З цієї
точки зору групова структура являє собою своєрідну ієрархію престижу і статусу членів групи. Вершину цієї
ієрархічної драбини займає лідер групи, який отримує
право брати на себе вирішення найвідповідальніших питань, які зачіпають інтереси всіх членів групи.
Слово «лідерство» походить від англійського
«leader» – ведучий, керівник. Це один із механізмів інтеграції групової діяльності. Виникнувши як
результат спілкування і взаємодії індивідів у складі
групи, лідерство є складним соціально-психологічним феноменом [4].
Таблиця 1

Риси лідера
Характерні ознаки
проявляється у плановості, чіткий регламентації діяльності, високій організованості та практичності, конкретності та оперативності в роботі, умінні
правильно маневрувати і швидко перебудовуватися, здатності оцінювати
ситуацію.
Професійне здійснення розпо- передбачає наукову обґрунтованість прийнятих рішень, високий демократизм
рядчої діяльності
управлінського процесу, здатність приймати одноособові рішення.
Уміння користуватися різнома- стимулювання за високопродуктивну і якісну роботу, накладання стягнень на
нітними методами і прийомами підлеглих не принижуючи їх.
Ефективна поведінка
включає навички і засвоєння певних правил поведінки у суспільстві і побуті,
перевірених багаторічною практикою. Лідер своєю поведінкою повинен постійно демонструвати чесність, певну мужність, говорити правду підлеглим,
колегам по роботі і вищестоячому керівництву, визнавати помилки, робити
критичний самоаналіз своєї діяльності.
Уміння управляти своєю психі- проявляється у застосуванні таких психологічних методів, як ауторінг,
кою та емоціями
медитація, рефлексія, уроки релаксації, вміння знімати емоційне, психічне,
інтелектуальне, біологічне та інші види навантажень.
Урівноваженість і впевненість означає неприпустимість заклопотаного вигляду, здатність передавати працюючим мажорність настрою, заряд бодрості і впевненості. Керівник повинен
вірити у свою правоту, бути сміливим, цілеспрямованим, рішучим і вміти ці
якості демонструвати підлеглим.
Високий рівень особистої
означає знання керівником норм міжособистого спілкування і дотримання
культури
правил службової етики. Лідер повинен шанобливо відноситися до людей
та їх потреб, прагнень і запитів, вміти радитися з підлеглими і довіряти їм,
критично оцінювати власні досягнення.
Діловитість
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Лідер впливає на навколишніх головним чином за
двома соціально-психологічними каналами [3]:
1) за каналом авторитету (члени групи визнають
перевагу лідера перед іншими в силу його положення, досвіду, майстерності, освіти тощо);
2) за каналом харизматичних властивостей (людяність, ввічливість, моральність).
Основними характерними рисами лідера є наступні (табл. 1) [4]:
Відомо багато якостей, властивих лідерові і всі
вони дуже різні [2]:
Далекоглядність. Лідерові потрібно вміти визначати цілі і пояснювати їх зміст іншим.
Розважливість. Цю якість важко визначити або
виміряти, але вона безсумнівно, властива лише визнаному лідерові.
Уміння об'єктивно оцінити якості своїх підлеглих і зробити все, щоб вони могли в повній мірі застосувати їх у спільній справі.
Енергійність. Управління виснажує фізично, розумово і душевно, не в останню чергу тому, що лідер
цілком перебуває під владою своїх ідей. Витривалість – запорука успішного керівництва.
Рішучість. Оскільки лідер прокладає нові шляхи в
бізнесі і приймає на себе весь можливий ризик, то саме
він частіше, ніж хто інший, зазнає поразки у своїх починаннях. Тому важливо вміти встати після поразки, а
кожну невдачу розглядати як частину навчання.
Послідовність. Це своєрідний показник, що визначає успішного лідера. Уміння керувати багато в
чому залежить від передбачуваності методів управління, поглядів і манери ухвалення рішення. Ті, кому
успіх закрутив голову, забувають про це – і відносини лідера з колегами ускладнюються його мінливістю й непослідовністю, особливо при високих
темпах росту організації. Справедливість. Поняття
гарних відносин з людьми, можна трактувати порізному. Але варто підкреслити, що справедливість і
послідовність взаємозалежні: наприклад, якщо лідер
очікує від підлеглих віддачі в роботі, що гарантує їм
місце у фірмі, то набагато важливіше, щоб це правило стосувалося усіх без винятку. Справедливість, з
якою лідер вирішує подібні питання, має величезний
вплив на моральний клімат у компанії.
Безжалісність. При необхідності лідерові доводиться діяти безжалісно. Цілі організації вище за все,
і рішучість, з якою діє лідер, є гарним показником
здоров'я фірми. Безжалісність – це не обов'язково
жорстокість або нечутливість. Моральні та етичні
принципи лідера становлять важливу частину його
впливу на організацію, і якщо більшість співробітників вважає ці принципи розумними, будь-які дії лідера будуть сприйнятті ними у сприятливому світлі.
Самопізнання. Багато лідерів настільки ексцентричні та егоїстичні, що іноді нагадують скоріше
політика або революціонера, але це може убити найкращі наміри лідера домогтися довіри своїх співробітників. Тому для лідера надзвичайно важливі такі
риси, як уміння зрозуміти причини того, що він робить, оцінити свої переваги та недоліки, робити висновки як з успіхів так і з невдач.

Особисті здібності. Лідер повинен уміти говорити і слухати. Йому варто навчитися встановлювати
і підтримувати коефіцієнт корисної дії співробітників. Лідерові потрібно знати мотиви людей, знати як
заохочувати і як при необхідності зробити їм зауваження. І, нарешті – але не в останню чергу – він повинен відчувати, коли втручатися а коли краще залишитися осторонь, іншим словом, уміти передавати
іншим частину своїх повноважень.
Для того, щоб остаточно визначитись з тим, що
ж таке лідерство слід порівняти його з поняттям
«управління».
Поняття «лідер» і «керівник» мають багато спільного. Той і інший організують, спонукують групу на
вирішення поставлених перед нею завдань, визначають вибір способів і засобів їхнього вирішення. Разом з тим, ці поняття далеко не тотожні. Розходження понять «управління» і «лідерство» пов'язано з
існуванням у будь-якій організації двох типів відносин – формальних і неформальних [6]. Лідерство –
це процес впливу на людей, породжений саме системою неформальних відносин, а управління має на
увазі в першу чергу наявність чітко структурованих
формальних відносин, через які воно реалізується, а
роль керівника ніби визначена формальною структурою його функцій, як правило, право на застосування санкцій є беззаперечним і т.д. Лідерство, навпаки,
формується спонтанно, стихійно, на рівні напівусвідомлених психологічних переваг.
Отже, можна виокремити такі основні відмінності між лідером і керівником [3]:
1. Бути лідером і бути керівником – це не одне й
те саме.
2. Вплив керівника ґрунтується на владі і її джерелах, лідерство ґрунтується на процесі соціального
впливу і на взаємодії в організації.
3. Управління передбачає взаємозв'язок «керівник – підлеглий», лідерство – «лідер – послідовник»
4. Керівник є в першу чергу формальним лідером,
але саме лідерство визначає наявність неформальної
основи. Можна бути керівником і не бути лідером.
5. Лідерство відрізняється від керівництва меншою стабільністю, тому що залежить від настрою
групи, характеру ситуації і не підкріплено, на відміну від керівництва, системою правових санкцій;
6. Процес управління визначається не тільки внутрігруповими, але й зовнішніми обставинами (наприклад, зв'язками з іншими організаціями і т.д.),
тоді як лідер вирішує тільки проблеми, що виникають у групі;
7. Лідер діє усередині групи, а керівник зв'язує
групу з іншими соціальними системами
Таким чином, з огляду на вище викладене, можна
дати такі визначення.
Керівник – індивід, який очолює колектив і використовує надану йому владу для впливу на поведінку
людей, що у ньому працюють. Керівник може використовувати формальні важелі впливу (у цьому разі
поняття «керівник» ототожнюється з поняттям «менеджер», «керуючий») і неформальні (у цьому разі
поняття «керівник» ближче до поняття «лідер») [2].
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Між керівництвом і лідерством існує певна різниця. Керівництво – процес впливу на підлеглих за
допомогою формальних важелів для забезпечення
виконання ними офіційно визначених доручень і вирішення певних завдань [6].
Основою керівництва є вплив і влада. Вплив – це
поведінка однієї людини, яка вносить зміни у поведінку, стосунки, відчуття іншої людини. Влада – це
можливість впливати на поведінку інших [1].
Лідерство – здатність впливати на поведінку
окремих осіб чи робочої групи особистими якостями, які відповідають зовнішнім і внутрішнім потребам групи [4].
Лідерство ґрунтується на соціальній взаємодії у
групі людей, на визнанні професіоналізму та компетентності.
Керівника, який досягнув влади лише завдяки
своїй посаді і керує людьми винятково з цих позицій,
відносять до формальних лідерів. Його влада поширюється переважно на виробничі відносини і здійснюється за схемою «начальник – підлеглий» (він
має владу над підлеглими, оскільки вони залежать
від нього у питаннях розподілу завдань, нарахування
заробітної плати, просування по службі тощо).
Владні позиції керівника зміцнюються, якщо він,
окрім формальних підстав керувати, завоює прихильність підлеглих завдяки особистим якостям
– компетентності, рішучості, цілеспрямованості,
енергійності, вмінню пробуджувати ентузіазм тощо,
тобто виявить лідерські якості, що ґрунтуються на
неформальній основі.
З позиції інтересів організації ідеальним є поєднання формальних і неформальних основ влади.
Менеджер, будучи лідером, здійснює свої управлінські функції через призму неформального лідера.
У підпорядкованому йому колективі складаються
стосунки «лідер – послідовник», які значно тісніші
та результативніші, ніж відносини «начальник – підлеглий» [6].
Лідерство підсилює керівні дії менеджера у таких сферах, як визначення цілей, координація зусиль
підлеглих, оцінка результатів їхньої роботи, мотивування діяльності (через власний приклад, рішучість,
впевненість, уміння вести за собою тощо), забезпечення групової синергії; відстоювання інтересів групи за її межами, визначення перспектив її розвитку
тощо [4].
Однак, як свідчить досвід, ефективний менеджер
не завжди є ефективним лідером, і навпаки. їхні
основні характеристики перебувають ніби в різних
вимірах.
Вплив лідера порівняно з керівником має, як правило, два джерела [3]:
особистий авторитет (члени групи визнають лідера завдяки його положенню, досвіду, майстерності, освіті тощо);
харизматичні властивості (людяність, ввічливість, моральність тощо). Лідерство в організації
проявляється через особливі типи взаємостосунків.
Харизматичний керівник викликає у підлеглих
симпатію, є для них взірцем. Його дії і вчинки зна-
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ходять безумовну підтримку в тих, хто перебуває під
його впливом. Отже, джерело харизматичної влади –
наявність тих, хто готовий іти за лідером. Недоліком
такої влади є те, що харизма може бути використана
і для негативного впливу на людей. Крім того, харизматичні лідери можуть повірити у непохитність
своєї влади над людьми і перестати використовувати
інші її форми [1].
Провівши порівняння між керівником та лідером
можна навести такі відмінні риси (табл. 2):
Таблиця 2
Відмінні риси лідера та менеджера
Лідер
Менеджер
Адміністратор
Інноватор
Доручає
Надихає
Працює за цілями інших Працює за власними
цілями
План – основа дій
Бачення – основа дій
Покладається на систему Покладається на людей
Використовує аргументи Використовує емоції
контролює
Довіряє
Підтримує рух
Дає імпульс рухові
Професіонал
Ентузіаст
Приймає рішення
Перетворює рішення на
реальність
Робить справу правильно Робити правильну справу
Його поважають
Його обожнюють
Досить цікаву порівняльну характеристику лідера і керівника наводить Стівен Кові у своїй книзі «
Сім навиків високоефективних людей» [5].
Він пише, що цю відмінність дуже легко побачити, уявивши собі, як група робочих пробирається крізь джунглі, прорубуючи шлях за допомогою
мечів. Це працівники – вони вирішують проблему,
прокладаючи дорогу через зарослі. За їхніми спинами – менеджери, ті, хто управляє працівниками.
Вони гострять мечі, випускають правила, інструкції,
організовують програми по відновленню мускульної
сили, пропонують технологічні нововведення, розробляють виробничі графіки і плани матеріального
стимулювання.
Лідери ж, це ті, хто, залізши на саме високе дерево, оцінюють всю ситуацію в цілому і кричать «Це
не та дорога, далі виходу не має».
Зазвичай керівники на це реагують так: «Та що ти
розумієш, ми рухаємося в правильному напрямі» [5].
Окремі люди, групи і цілі підприємства часто бувають на скільки заклопотаними своїми проривами
крізь джунглі, що навіть не розуміють, що знаходяться в безвихідній ситуації.
Лідер своєю поведінкою повинен постійно демонструвати чесність, певну мужність говорити
правду підлеглим, колегам на роботі і вищестоячим
керівникам, не боятися признатися у здійсненні помилки [5].
Для того, щоб вас вважали лідером колективу,
ви повинні володіти певними якостями [3]: діловими (компетентність, економічне мислення, знання
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основ науки управління); організаторськими (контактність, психологічний такт, емоційно-вольова
стриманість); особовими (енергійність, ініціативність, вимогливість, рішучість, оптимізм); морально-політичними (відданість інтересам держави,
трудового колективу, інтелігентність, широке коло
захоплень).
Висновок. Управляти можна системами, бюджетами й часом. Що стосується людей, то ними не

управляють, а їх ведуть. В основі лідерства лежить
людський фактор: спілкування, толерантність, довіра. У силах лідера допомогти людям повірити в себе,
надихнути їх і надати їм підтримку. Однак для цього
насамперед необхідно розуміти, що їх мотивує, надихає, хвилює й стимулює. Слід пам'ятати про те, що
цінності, переконання й поводження конкретного лідера викликають у різних людей залежно від їхнього
характеру зовсім різну реакцію.
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Постановка проблеми. Із розвитком ринкових
відносин виникають все нові види економічної та
фінансової взаємодії між субʼєктами господарювання, що неодмінно впливає на фінансовий стан будь
якого підприємства. Унаслідок економічної кризи
2014 року, нестабільного курсу національної валюти та фактичного ведення воєнних дій на сході, економіка України зазнала значного спаду, і як наслідок це відбилося на фінансовому стані підприємств
країни та загрозі їх банкрутства. Для вирішення
проблеми економічного та фінансового стану підприємств потрібно знайти та вирішити причини, що
сприяють виникненню кризових явищ. В результаті цього виникають потреби в оцінці фінансового
стану підприємства, виявлення величини ризику
банкрутства та застосування процедури санації для
виведення підприємства з тяжкого фінансового стану. Своєчасне оздоровлення підприємств здійснює
позитивний вплив на всю економічну ситуацію у
країні, тому що підприємства становлять основну
ланку національної економіки. Від стабільності
підприємств залежить не тільки фінансовий стан їх
власників та кредиторів, а й рівень податкових надходження до держави.
В нашій державі на сьогодні рівень впровадження санації на підприємствах досить низький, що пояснюється недосконалою нормативно-правовою базою з цього напрямку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пошуку можливих шляхів подолання кризових явищ
на підприємстві та їх застосування, у тому числі
санаційних заходів присвячені праці вітчизняних
і зарубіжних вчених-економістів, а саме: Є.М. Андрощук, Н.Д. Бабяк, М. А.Болюх, В.З. Бурчевський,
І.А. Бланк, М. В. Білошкурський М.Я. Дем’яненкj,
І.М. Карпунь, У. Кристена, Г. Каузера, Д. Лангендорфа, К. І.Л. Сазонця, О.О. Терещенка, А.В. Чупіса,
А.М. Штангрета, Г. К. Ялового, та інших. Роботи цих
вчених мають значне практичне значення і сприяють
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подальшому розвитку наукових дослідженнь з питань фінансового стану підприємств, банкрутства та
їх фінансового оздоровлення.
Мета дослідження. Мета статті − дослідити
та узагальнити теоретичні та практичні знання
про фінансову стійкість підприємства, підходи
до визначення заходів, форм та методів санації
та застосувати їх для прогнозування імовірного
банкрутства на прикладі ПАТ «Арселорміттал
Кривий Ріг».
Виклад основного матеріалу. Показники фінансової стійкості підприємства є невід’ємною складовою його фінансового стану. Фінансова стійкість –
це динамічне, комплексне, складне і багатогранне
поняття, що потребує зваженого підходу до визначення напрямів її забезпечення [5].
Розглянемо основні показники фінансової стійкості підприємства запропоновані різними авторами
у таблиці 1.
Таблиця 1
Основні показники
фінансової стійкості підприємства [5]
Показники
Коефі- КоефіКоефі- цієнт
цієнт
Автор
цієнт фінан- конценавтоно- сової трації замії
залеж- лученого
ності капіталу
Литвин Б.М.,
≥0,5
Стельмах М.В.
Буряк Л.Д
>0,5
<0,5
Цал-Цалко Ю.С. ≥0,5
<2
Шелудько М.В.
зменКовалев В.В.
0,05-0,1 шення
Кірейцев Г.Г.
>0,5
-

Коефіцієнт
фінансового
левериджу
<0,5
<1
-
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Розглянувши основні показники проведемо аналіз фінансової стійкості ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (табл. 2).
Таблиця 2
Аналіз показників фінансової стійкості
ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг»
за 2012-2014 рр. [6, 7]
Коефіці- Коефіцієнт
КоефіціКоефіці- єнт
єнт кон- фінансовофінан- центрації
Рік єнт авто- сової
заго левериномії
лежності залученого
джу
капіталу
2012
0,78
1,18
0,22
0,16
2013
0,76
1,26
0,24
0,15
2014
0,77
1,28
0,23
0,16
Дані таблиці свідчать про нормативне значення
всіх показників. Показник автономії свідчить про значний рівень власного капіталу в структурі загального
капіталу, що говорить про незначну залежність підприємства від залучених коштів. Коефіцієнти фінансової
залежності за три роки становлять 1,18, 1,26, 1,28 і знаходяться в допустимих межах. Коефіцієнти залученого капіталу за три роки відповідно мають значення від
0,15 до 0,16, що є позитивним рівнем для підприємства.
На підприємстві фінансовий стан у цілому виступає багатовимірною характеристикою внутрішньо фірмових процесів та результатів діяльності у
грошовій формі, причому банкрутство є показником
фінансового стану підприємства, який свідчить не
лише про втрату платоспроможності, але й про незадовільні результати роботи всіх організаційних
блоків підприємства в цілому [2]. Найефективнішим
способом запобігання банкрутству підприємства є
своєчасне виявлення чинників фінансової кризи і
пошук можливості його відвернення
Зазвичай виділяють три види кризи:
– стратегічна криза (коли на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху);
– криза прибутковості (перманентні збитки вихолощують власний капітал, і це призводить до незадовільної структури балансу);
– криза ліквідності (підприємство є неплатоспроможним або існує реальна загроза втрати платоспроможності) [4].
Головним завданням для здійснення подальшого
оздоровлення підприємства є виявлення важкості фінансового стану. Існують три фази кризи: фаза кризи, яка безпосередньо не загрожує функціонуванню
підприємства (за умови переведення його на режим
антикризового управління); фаза, яка загрожує подальшому існуванню підприємства і потребує негайного проведення фінансової санації; кризовий стан,
що робить неможливим подальше існування підприємства і призводить до його ліквідації.
Для здійснення ідентифікації стану фінансової
кризи на підприємстві ПАТ «Арселорміттал Кривий
Ріг», виявлення її фази та прогноз імовірності банкрутства можна застосувати модель Е. Альтмана [4].

П’ятифакторна модель Z-рахунку Альтмана має
такий вигляд:
Z = 0,012k1 + 0,014k2 + 0,033k3 + 0,006k4 + +
0,999k5,
де k1, k2, k3, k4, k5 – коефіцієнти, введені в модель.
У запропонованій моделі перший фактор характеризує платоспроможність підприємства; другий та
четвертий – відображають структуру капіталу; третій – рентабельність активів; п’ятий – оборотність
коштів. Залежно від фактичного значення Z-рахунку
ступінь можливості банкрутства підприємства можна оцінити у шкалі, яку подано в табл. 3.
Таблиця 3
Рівень ризику банкрутства підприємства [4]
Значення показника «Z» Імовірність банкрутства
До 1,8
Дуже висока
1,8 – 2,70
Висока
2,71 – 2,99
Існує можливість
3,00 і більше
Дуже низька
На базі звітної інформації за 2012-2014 рр. ПАТ
«Арселорміттал Кривий Ріг» розраховано коефіцієнти Z-рахунку Альтмана (табл. 4).
Таблиця 4
Прогноз імовірного банкрутства
ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» [6, 7]
Умовні
Показники
значення 2012 2013
Частка оборотних коk1
0,21 0,21
штів в активах
Рентабельність активів,
обчислена за нерозподіk2
-0,07 -0,04
леним прибутком
Рентабельність активів,
обчислена за прибутком
k3
0,62 0,67
від реалізації продукції
Коефіцієнт покриття
за ринковою вартістю
k4
0,73 0,94
власного капіталу
Віддача всіх активів
k5
0,64 0,69
Показник імовірності
Z
2,13 2,47
банкрутства
Оцінка ймовірності
Ви- Вибанкрутства
сока сока

2014
0,22
-0,07
0,69
0,84
0,7
2,38
Висока

Виходячи з даних таблиці 4 можна зробити висновок про незадовільний стан підприємства. Показник рентабельності активів k2 є від’ємним на протязі
трьох років, що свідчить про не покриття прибутком
затрат на виробництво і як наслідок збитковість діяльності підприємства. Протягом 2012-2014 рр. на
1 гривню активів підприємство отримувало відповідно 0,64, 0,69, 0,7 грн. Показник перебуває на приблизно однаковому рівні із незначним коливанням.
Узагальнивши всю інформацію можна стверджувати, що підприємство знаходиться під високою загрозою банкрутства. У 2013 році була найвища імовірність банкрутства за три роки.
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В результаті погіршення фінансової ситуації підприємства, і як наслідок можливої неплатоспроможності та подальшого зниження виробництва, підприємство стає під загрозою банкрутства.
Зіткнувшись із такими проблемами підприємство
може використати один із шляхів вирішення цього
питання:
– вжити негайних заходів для покращення платоспроможності і підвищення рівня рентабельності виробництва;
– або запустити процедуру санації підприємства.
Комплекс методів стосовно фінансового оздоровлення підприємства описаний в так званій «класичній моделі санації», що досить розповсюджена при
розробці механізму санації суб’єктів господарювання у високорозвинених країнах.
Початок введення процедури банкрутства є дуже
ефективним для покращення платоспроможності підприємств, і як наслідок дає змогу позбутися
боргів і розпочати роботу з нуля, не втративши при
цьому активи після здійснення кредиторами виконавчого провадження проти боржника та зберегти
в своїх руках контроль над підприємством. Процес
банкрутства є рентабельним і для кредиторів і для
самої держави. Виходячи з даних статистики під час
ліквідації підприємства до держави повертається
приблизно 17-35% несплачених податків підприємством. В дещо меншому обсязі задовольняються
вимоги кредиторів. Це відбувається через низький
попит на застаріле обладнання і виробничі активи.
Проект фінансового оздоровлення розробляється
здебільшого фінансовими і контролінговими підрозділами підприємства, що перебуває у в стані фінансової кризи, представниками потенційного санатора, незалежними аудиторськами і консалтинговими
фірмами. Головною причиною виникнення кризових
явищ на підприємствах України є низький рівень
розвитку менеджменту. В основному через некваліфіковані дії та помилкові рішення правління підприємство доходить до стадії банкрутства.
Початковим етапом проведення санації, за класичною моделлю, є виявлення чинників і глибини
фінансової кризи. Слідуючим кроком оздоровлення
підприємства є виявлення причинно-наслідкового
зв’язку явищ фінансової кризи. За допомогою даних
фінансових планів, первинних бухгалтерських звітів
та рішень зборів акціонерів виявляються внутрішні
та зовнішні причини кризи, її глибина, вид кризи та
фінансовий стан.
У рамках аналізу санації підприємства проводиться експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства. Після проведення причинно-наслідкового аналізу підбиваються підсумки
про можливість здійснення процедури санації підприємством, доцільність чи недоцільність санації
підприємства.
У разі прийняття рішення на користь санації слід
здійснити невідкладні заходи щодо поліпшення ліквідності, платоспроможності підприємства та оптимізації структури капіталу в бік зменшення питомої
ваги кредиторської заборгованості. Цією програмою
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можуть бути передбачені такі санаційні заходи: лізинг замість купівлі, зворотний лізинг, факторинг, заморожування інвестицій, збільшення власного капіталу, пролонгація заборгованості, акції з розпродажу
товарів за зниженими цінами та інші.
Згідно з обраною стратегією розробляється програма санації, яка являє собою послідовний перелік основних етапів та заходів, що передбачається здійснювати
в ході фінансового оздоровлення підприємства.
Важливим компонентом санаційного процесу
є координація та контроль за якістю реалізації запланованих заходів. Менеджмент підприємств має
своєчасно виявляти та використовувати нові санаційні резерви, а також приймати об’єктивні кваліфіковані рішення для подолання можливих перешкод
при здійсненні оздоровчих заходів. Значну допомогу
надає оперативний санаційний контролінг, який синтезує в собі інформаційну, планову, консалтингову,
координаційну та контрольну функції. Завданням санаційного контролінгу є ідентифікація оперативних
результатів, аналіз відхилень та підготовка проектів
рішень щодо використання виявлених резервів та
подолання додаткових перешкод [3, c. 191].
Фінансові проблеми, які виникають у суб’єктів
господарювання, досить часто зумовлені відсутністю у керівництва чітких стратегічних цілей розвитку,
довгострокових фінансових планів та нерозумінням
місії суб’єкта господарювання. Для уникнення проблем стратегічного характеру на підприємстві слід
запровадити механізми стратегічного контролінгу.
Під стратегічним фінансовим контролінгом розуміють комплекс функціональних завдань, інструментів і методів довгострокового управління фінансами, вартістю та ризиками. Вважається, що часовий
горизонт стратегічного контролінгу необмежений
[3, c. 196].
Найважливішим завданням стратегічного контролінгу є забезпечення життєздатності підприємства
в довгостроковому періоді на основі управління існуючим потенціалом та створення додаткових факторів
успіху. Наявний у підприємства потенціал розвитку
визначається такими основними факторами: фінансове забезпечення та можливості залучення додаткового капіталу, наявність кваліфікованого персоналу,
наявність надійних і дешевих джерел постачання сировини та матеріалів. наявність ринків збуту продукції, виробничий потенціал, ефективна організаційна
структура, висока якість менеджменту.
Висновки. Фінансова стійкість є одним з найважливіших показників в процесі ведення підприємницької діяльності. В процесі аналізу фінансової
стійкості повинні враховуватися зовнішні і внутрішні чинники впливу, повинен здійснюватися безперервний моніторинг цих показників та оцінюватися
імовірність банкрутства.
Законодавство України на сьогоднішній день
започаткувало певну основу процесу проведення
банкрутства і санації, але певні механізми не врегульовані з достатньою ясно. Але потрібно зазначити,
що в Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або оголошення банкрутства»
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[1, c. 6], наведені справді нові для України методи
проведення банкрутства та санації підприємств.
Узагальнюючи викладений матеріал, можна сказати, що в період фінансової кризи здійснення процедури санації займає головне місце в стабілізації
діяльності підприємства та збільшення його при-

бутковості. Під час здійснення процедури санації та
контролінгу постає необхідність проведення моніторингу санації для забезпечення ефективності санації
та уникнення непередбачуваних ризиків. Ефективний контроль за проведенням санації є запорукою
позитивного результату для підприємства.
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У статті розглянуто особливості сплати податку на нерухоме майно у 2015 році. Охарактеризовано
позитивні та негативні сторони проведених змін. Викладено деякі аспекти побудови механізму оподаткування нерухомого майна.
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Постановка проблеми. Однією із характерних
рис правової держави є наявність в ній податкової
системи, яка виконує фіскальну функцію, тобто вона
формує державний бюджет і стимулює розвиток країни та її населення.
Податок на нерухоме майно виконує не лише фіскальну функцію, він покликаний забезпечити виникнення справедливих відносин між суб’єктами, нерухомим майном. У зв’язку зі змінами, що були внесені
у податкове законодавство у 2015 році, дослідження
даного питання набуває все більшої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі аспекти та особливості майнового оподаткування,
роль податку на нерухоме майно висвітлили у своїх
дослідженнях такі науковці, як: О.Багрій, М. Гончаренко, Н. Бобох, М.Жукова, М. Кучерявенко та багато інших. Проте, не всі аспекти даного питання були
розкриті, тому воно потребує подальшого вивчення
та аналізу.
Постановка завдання. Метою статті є розкрити
основні аспекти сплати податку на нерухоме майно
фізичними та юридичними особами. Охарактеризувати зміни щодо сплати податку на нерухомість, що
зазначені у Податковому кодексі України 2015 року.
Виклад основного матеріалу. Нерухомість є
традиційним об’єктом оподаткування, який використовується, починаючи з XVIII ст. Податок на
нерухомість у вигляді податку з володіння нерухомим майном – один із найстаріших видів податку,
відомих фінансовій науці. Володіння нерухомістю
здавна вважалось проявом багатства людей. Завжди
можна було чітко визначити об’єкт оподаткування,
для якого характерні суттєві особливості: постійне
місцезнаходження, тривалість існування, що забезпечували безперешкодний доступ до нього фіскальних органів. Досить легко було встановити платника
податку, яким міг бути як власник нерухомості, так і
орендар. Розвиток суспільних відносин та податкової системи спричинив необхідність під час застосування певної податкової політики здійснювати не
тільки фіскальні функції, але й соціальні. Податок на
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нерухомість країн з ринковою економікою завдяки
розвиненій системі пільг виконує роль податку із заможних [3].
Податок на нерухоме майно існує приблизно
в 130 країнах світу. Ставки податку, наприклад у
Франції, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Англії та інших європейських країнах, варіюють і в середньому
становлять один-два відсотки від вартості нерухомого майна. Надходження від цього податку формують
значну дохідну частину бюджетів органів місцевого
самоврядування. Це зумовлено тим, що в іноземних
державах цей податок є переважно місцевим. Наприклад, у деяких штатах Австралії він складає понад
90% місцевого бюджету, в США – до 75%, у Канаді податком на нерухомість формується до 80% бюджету. Завдяки достатньо широкій базі, яка включає
практично всі об’єкти нерухомості, податок на нерухомість має значну питому вагу – від 4% до 15%
у місцевих бюджетах країн, економіка яких розвивається (Молдова, Румунія, Болгарія, Чорногорія, Македонія та інші) [8].
Отже, світовий досвід свідчить, що ставка податку не повинна перевищувати 1%. Навіть при ставці
0,5% і мінімальній вартості нерухомості, доходи в
бюджет будуть істотними (від 1% ВВП) [7].
Механізм оподаткування нерухомого майна є
важливою складовою податкового механізму держави, що представляє сукупність організаційно-правових та економічних форм, способів, методів та інструментів організації, регулювання та управління
податковими відносинами між державою і платниками податків щодо справляння податків на нерухоме
майно до бюджетів різних рівнів. Механізм оподаткування нерухомого майна містить такі елементи:
принципи, функції, цілі та мету функціонування механізму; податки на нерухоме майно та їх елементи
(інструменти механізму); систему управління оподаткуванням (нормативно-правове забезпечення і
суб’єкти механізму); методи організації, регулювання та управління податковими відносинами, способи
і порядок сплати податків [4].
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Таблиця 1
Особливості сплати податку на нерухоме майно у 2015році порівняно з 2014*
Елементи
Податковий кодекс України, редакція
оподаткуПодатковий кодекс України, редакція 2014 р.
2015 р.
вання
Платники
податку
Об’єкт оподаткування

База оподаткування

Ставка податку

Пільги із
сплати податку

Податковий
період
Строки
сплати податку

Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

Фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які є власниками об’єктів
житлової та/або нежитлової нерухомості
Об'єкт житлової нерухомості, в тому числі його
Об’єкт житлової та нежитлової нерухочастка
мості, в тому числі його частка
Загальна площа об'єкта житлової нерухомості, в
Загальна площа об’єкта житлової та нетому числі його часток. Обчислюється контролюю- житлової нерухомості, в тому числі його
чим органом на підставі даних Державного реєстру часток. Обчислюється контролюючим
речових прав на нерухоме майно, що безоплатно
органом на підставі даних Державного
надаються органами державної реєстрації прав на
реєстру речових прав на нерухоме майно,
нерухоме майно. У разі наявності у платника подат- що безоплатно надаються органами дерку – фізичної особи більше одного об’єкта оподатку- жавної реєстрації прав на нерухоме майно
вання, в тому числі різних видів (квартир, житлових та/або на підставі оригіналів відповідних
будинків або квартир і житлових будинків), база
документів платника податків, зокрема
оподаткування обчислюється виходячи з сумарної
документів на право власності.
загальної площі таких об’єктів з урахуванням норм
податкової ставки
Встановлюються за рішенням сільської, селищної
Для об’єктів житлової та/або нежитлової
або міської ради у відсотках до розміру мінімальної нерухомості, що перебувають у власності
заробітної плати (на 1 січня 2014 року – 1218грн.) за фізичних та юридичних осіб, встановлю1 кв. метр бази оподаткування. Ставки податку для
ються за рішенням сільської, селищної
фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:
або міської ради в залежності від місця
а) не більше 1% – для квартири/квартир, загальна
розташування (зональності) та типів таких
площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житоб’єктів нерухомості у розмірі, що не
лового будинку/будинків, загальна площа яких не
перевищує 2% розміру мінімальної зароперевищує 500 кв. метрів;
бітної плати (на 1 січня 2015 року – 1218
б) 2,7% – для квартири/квартир, загальна площа яких грн.) за 1 кв. метр бази оподаткування.
перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/
будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв.
метрів;
в) 1% – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника
податку, сумарна загальна площа яких не перевищує
740 кв. метрів;
г) 2,7% – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника
податку, сумарна загальна площа яких перевищує
740 кв. метрів.
База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової неБаза оподаткування об’єкта/об’єктів житрухомості, в тому числі їх часток, що перебувають
лової нерухомості, в тому числі їх часток,
у власності фізичної особи – платника податку,
що перебувають у власності фізичної осозменшується:
би – платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – а) для квартири/квартир незалежно від їх
на 120 кв. метрів;
кількості – на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх б) для житлового будинку/будинків незакількості – на 250 кв. метрів;
лежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;
в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в в) для різних типів об’єктів житлової нетому числі їх часток – на 370 кв. метрів.
рухомості, в тому числі їх часток – на 180
кв. метрів.
Базовий податковий (звітний) період дорівнює каБазовий податковий (звітний) період долендарному року
рівнює календарному року
Фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручен- Фізичними особами – протягом 60 днів з
ня податкового повідомлення-рішення.
дня вручення податкового повідомленняЮридичними особами – авансовими внесками щорішення.
кварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним Юридичними особами – авансовими
кварталом, які відображаються в річній податковій
внесками щокварталу до 30 числа місядекларації.
ця, що наступає за звітним кварталом,
які відображаються в річній податковій
декларації.

*Джерело: побудовано автором на основі джерел [1, 2]
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Необхідно відзначити, що за період з 1998 р. на
розгляді у Верховній Раді України було п’ять законопроектів про оподаткування нерухомого майна,
але жоден не прийнято навіть у першому читанні.
На сьогоднішній день податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, передбачений Податковим кодексом України [1]. У XII розділі подана
інформація про платників податку, об’єкт оподаткування, визначено базу оподаткування, встановлено
пільги із сплати податку, зазначена ставка податку,
податковий період, порядок обчислення суми податку, порядок та строки сплати податку.
У 2015 році щодо сплати податку на нерухоме
майно відбулися суттєві зміни порівняно з 2014, які
потребують аналізу та детальної характеристики
(табл. 1).
Однієї з особливостей сплати зазначеного податку є те, що будуть підлягати оподаткуванню не
тільки об’єкти житлової, але й нежитлової нерухомості. Відповідно до статті 14.1. Податкового кодексу, об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства
до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:
а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;
б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для
конторських та адміністративних цілей;
в) будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для
ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;
г) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті
автомобільні стоянки;
ґ) будівлі промислові та склади;
д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні
будинки);
е) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї,
хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні
підстанції тощо;
є) інші будівлі [1].
Отже, відповідно до даних нововведень, фізичні
та юридичні особи, які є власниками нежитлової нерухомості будуть змушені платити достатньо велику
суму за неї.
Податок буде сплачуватись фізичними особами 1
раз на рік, а юридичними особами – щоквартально.
Ставка податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради в залежності від
місця розташування та типів об’єктів нерухомості і
складає не більше 2% від загальної суми мінімальної
заробітної плати. Тому місцеві органи можуть встановити сплату коштів на суму не більше 24,36 грн.
за 1 кв.м. об’єкта житлової або нежитлової нерухомості. Не будуть обкладатися податком квартири із
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загальною площею до 60 кв.м. та житлові будинки
до 120 кв.м. [1].
Проте, враховуючи ситуацію, що склалася сьогодні в нашій державі, органи місцевого самоврядування
будуть зацікавлені у встановленні якнайвищої суми
коштів фізичними та юридичними особами для більш
швидкого подолання кризових явищ в економіці.
Позитивним є те, що зміненим Податковим кодексом встановлена єдина ставка податку як для
фізичних, так і для юридичних осіб. Це дасть змогу
зменшити кількість «тіньових» операцій, які здійснювали юридичні особи, переписуючи своє нерухоме майно на фізичних осіб, і як наслідок сплачували
менші суми податку.
Також у Податковому кодексі 2015 року переглянуто пільги на сплату податку на нерухоме майно, що
надаються один раз за кожний базовий податковий
період. Так, у статті 266.4. зазначено, що база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості,
в тому числі їх часток, що перебувають у власності
фізичної особи – платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку /будинків незалежно
від їх кількості – на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток – на 180 кв. метрів [1].
Проте, перш ніж уводити податок на нерухомість,
варто виробити чіткий механізм його стягнення, передбачити чітку диференціацію та способи запобігання відхилень від його сплати [6].
Одним із першочергових напрямів у формуванні
механізму оподаткування нерухомого майна є встановлення пріоритетних функцій оподаткування нерухомості. В сучасній економіці України, на думку Н. Бобох, пріоритетними функціями податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, є не фіскальна
функція, з огляду на низький рівень життя більшості
населення, а функція перерозподілу багатства. Крім
того, одними з важливих цілей запровадження цього
податку є визначення реального фінансового стану
платника та боротьба з тіньовими доходами.
Для ефективної реалізації пріоритетних функцій
податків на нерухомість в Україні необхідне визначення відповідних вимог до їх побудови та вдосконалення.
Наприклад, якщо однією з першочергових цілей запровадження податку на нерухомість є перерозподіл доходів і справедливе оподаткування (для реалізації розподільчої функції), то необхідною вимогою при цьому
буде передбачення високих ставок для багатих [4].
Виходячи з пріоритетних функцій податків на нерухомість в Україні, основними вимогами до податків
на нерухоме майно при формуванні механізму оподаткування нерухомого майна є: врахування платоспроможності платників; дія нескладного механізму
адміністрування податків та зборів із нерухомості;
такий порядок оподаткування, що забезпечить економічну доцільність оподаткування нерухомості [4].
Поділяємо думку М.В. Жукової, що найбільш оптимальним варіантом, в якому може обкладатися нерухомість, це встановлення диференційованої ставки
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податку, розмір якої буде збільшуватися відповідно до
збільшення розміру сукупного майна. При цьому варто
відштовхуватися не від вартості об’єкта, а від метражу.
Необхідно ввести певні нормативи, що встановлюють
мінімальні ставки для громадян з невеликою площею
квартири, пенсіонерів, малозабезпечених та ін. У той же
час власники великих площ, особливо комерційної нерухомості, на якій ведеться бізнес і заробляються гроші,
безумовно, повинні платити повною мірою. Треба також
установити пільги для пільгових для малозабезпечених
та інших груп неплатоспроможних громадян [6].
Висновки. Особливостями сплати податку на нерухомість в Україні відповідно до нової редакції Податкового кодексу є:

- встановлення єдиної ставки податку для фізичних і для юридичних осіб у розмірі не більше 2% від
мінімальної заробітної плати;
- не лише житлова площа підлягає оподаткуванню, а й нежитлова;
- фіксована площа нерухомості, яка обкладається
податком.
Дані нововведення, спрямовані на побудову стабільного та справедливого механізму оподаткування, звичайно, завдадуть значного удару по гаманцях
українських громадян, проте вони допоможуть нашій державі швидше пройти шлях реформаційних
перетворень та побудувати розвинуте та щасливе
суспільство.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Мазур О.П.
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Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Розкрито економічну сутність дефініції «фінансовий результат» в системі менеджменту господарюючого суб’єкту в процесі здійснення євроінтеграції економіки України до світового господарства. Досліджено чинники, що впливають на зміну величини фінансового результату виробничого підприємства,
що дозволило виокремити основні потоки надходжень та платежів в інформаційній системі підприємства. Окреслено рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку операцій з фінансовими
результатами господарювання в процесі здійснення діяльності поточного й стратегічного характеру.
Ключові слова: прибуток, збиток, фінансовий результат, функції прибутку.

Постановка проблеми. Ринкові умови господарювання підвищують відповідальність й самостійність ринкових структур та інших суб’єктів ринку
в підготовці та прийнятті поточних й стратегічних
управлінських рішень. Ефективність таких рішень
багато в чому залежить від об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінки існуючих й очікуваних
фінансових результатів (прибутку або збитку). Прибуток виступає основним інтенсивним джерелом
розширеного відтворення, створення резервного
капіталу на споживання та утримання невиробничої сфери, створення додаткового капіталу, покриття
збитків минулих періодів, створення резерву фінансування капітальних інвестицій, та резерву майбутніх втрат – все це стає можливим завдяки прибутку.
Являючись одним з підсумкових та узагальнюючих
показників виробничо–фінансової діяльності, прибуток виражає підсумковий фінансовий результат
ефективності поточного виробництва та продажу готової продукції, поліпшення її якості, використання
трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема економічної інтерпретації та визначення розмірів прибутку постійно знаходиться в полі зору дослідників, зокрема І. Бланка, О. Гаращенко, Л. Гуцаленко,
В. Мейера, М. Пугачева, А. Поддєрьогіна, Я. Соколова, А. Тищенко, А. Шеремета, Л. Янчевої та ін. Проте, сучасні погляди на природу прибутку не являють
собою єдиної концепції, вони скоріше є сукупністю
певних пояснень. Питання економічної сутності прибутку і до сьогодні залишається актуальним та потребує більш поглибленого дослідження. В той же час
за сучасних умов, нажаль, існує законодавче розмежування економічних понять балансового прибутку
та прибутку для оподаткування, оскільки причиною
виступають різні законодавчі підходи до визначення
доходів та витрат, та формування фінансового результату діяльності господарюючого суб’єкту. Тому використання такого важливого економічного важеля,
яким є прибуток, вимагає глибокого теоретичного і
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практичного обміркування як економічної категорії.
Це дуже важливо на теперішній момент, коли Україна
стоїть на шляху євроінтеграції.
Формулювання цілей статті. Метою статті виступило дослідження економічної сутності результатів господарювання в сучасних євроінтеграційних
процесах економіки України.
Виклад основного матеріалу. Теорія прибутку
має досить давню історію. Вона займала й займає
розум економістів всіх епох, та є однією із центральних в політичній економіці. При цьому об’єктом дослідження та дебатів є сутність, походження, функції
які виконує, привласнення прибутку. Необхідно відмітити еволюцію економічної думки відносно поняття
прибутку, його походження, і те, що різні визначення
поняття прибутку виникли як результат спроби відшукати ідеальне визначення цього поняття.
Спочатку прибуток розглядався та досліджувався в якості загальної форми доходу на капітал. При
цьому між ним і відсотком від його використання не
проводилася межа. Використання зазначених факторів породжує відповідний дохід – відповідно земельну ренту, прибуток на капітал і заробітну плату
за виконану працю. Виходячи з цього, прибуток має
самостійне походження [1].
Теорія, що відкидає самостійне походження
прибутку, була зароджена в 17 сторіччі в Англії.
З роз’ясненням сутності «відсоток» як форми привласнення додаткової праці пов’язана поява класичної школи політичної економії, засновником якої був
видатний економіст Вільям Петі. Хоча прибуток, як
самостійну категорію В.Петі не досліджував, він
контатував, що загальною формою додаткового продукту є рента в двох формах, якими виступають: рента з землі та рента з грошей (відсоток). Таким чином
В. Петі та його послідовники зводять ренту, та відсоток до додаткової праці і обидві ці форми розглядають як результат відчуження засобів виробництва
від виробника. За цією теорією було закладено початок всесвітньої теорії «вартості праці» [2].

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

У 18 столітті набувають розвитку три провідні напрямки в області вчення про походження прибутку.
Німецькі та Італійські вчені економісти вважали джерелом прибутку використання капіталу, його продуктивність. У Франції в цей час провідне місце займала
наукова школа фізіократів, яка виводила додатковий
продукт з продуктивності тільки із землеробської праці. При цьому, вони перенесли дослідження про походження додаткової вартості із сфери обігу в сферу
виробництва, чим була закладена підстава для аналізу, а фізіократи вважали джерелом прибутку тільки
земельну ренту, якій притаманні прибуток та відсоток
як основна частка земельної ренти.
Найяскравішим представником класичної буржуазної політичної економії 18 століття є Адам Сміт, шотландський економіст та філософ [3]. У своїй праці «Исследование о природе и причинах богатства народов»,
що видана в 1776 році, він розробив важливіші категорії
теорії вартості праці. Так, А. Сміт вказує, що прибуток –
це продукт чужої праці привласнений капіталістом. Він
пише, що «... вартість, яку робітники додають до вартості матеріалів, розподіляється в даному випадку на дві
частини, перша частина – йде на оплату їх заробітної
плати, інша частина – на оплату винагороди їх підприємця (власника) на весь капітал, якій він авансував у вигляді матеріалів та заробітної плати» [3]. Таким чином,
А. Сміт трактував прибуток як вирахування із продукту
праці основних працівників.
Дослідження розбіжностей між поняттям капіталу і прибутку, а також взаємозв’язку між визначенням доходів було проведено у роботах А.Ч. Літтятона, який позначив ключеві положення в еволюції
концепції прибутку. А.Ч. Літтятон зводив задачу бухгалтера до виявлення та розкриття причин утворення прибутку і виникнення збитків [4].
Розбіжності між двома основними англо-американськими школами – персоналістського і інституалістською, пов’язані з трактуванням рахунків капіталу, збитків і прибутків відображені в табл. 1.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика
персоналістської та інституалістської шкіл
у сфері визначння поняття «прибуток» [4]
Вирішення проблем
Проблеми
Персоналісти
Інституалісти
1. Трактов- Кредиторська
Власність підприка рахунку заборгованість під- ємства
капіталу
приємства власнику
2. Ціль під- Збільшення джеЗбільшення приприємства
рел фінансування бутку і власних
коштів (капіталу)
підприємства
3. Зміни
Не має самостійЦентральний рарахунку
ного змісту, субра- хунок, виявлений
збитків і
хунок до рахунку фінансовий резульприбутку
капіталу
тат підприємства
4. ХаракЗбірно-розподіль- Фінансово – ретеристика
чий
зультативний
рахунку
прибутків і
збитків

Умовність підходів персоналістської школи показали інституалісти, для яких прибуток був наслідком
оцінки собівартості. Вони стверджували, що для власника неважливо, на чиї гроші виробляти, але суттєво,
за рахунок чого він одержує прибуток. Окрім того,
при постійному коливанні купівельних і продажних
цін, неможливо розмежувати на рахунку прибутків і
збитків операційні та кон’юктурні результати. Таким
чином, рахунок фінансових результатів є центральним в плані рахунків, так як показує загальний фінансовий результат господарюючого суб’єкту.
Особливе місце в дослідженні джерел виникнення прибутку, його сутності, належить досліднику К.
Марксу [5]. Ґрунтуючись на вченнях представників
класичної буржуазної політичної економіки, а саме
А. Сміта та Д. Рікардо, він поширив теорію вартості
праці та пояснив капіталістичний прибуток як перетворену форму додаткової вартості. В результаті була
створена марксистська теорія додаткової вартості та
капіталістичного прибутку.
В сучасній економічній літературі, присвяченої
бухгалтерському обліку та аудиту, прибуток визначається більшістю авторів як різниця між виручкою від
реалізації продукції (ціна продукту) та витратами на
виробництво й реалізації цієї продукції (собівартість
реалізованого продукту). Так, вчений-економіст Лишиленко О.В. виділяє три основні підходи щодо визначення поняття «фінансовий результат» (рис. 1).
Підходи щодо визначення дефініції «фінансовий результат»

Економічний підхід

Бухгалтерський підхід

Управлінський підхід

Відображення наявної
вигоди використання
вкладеного капіталу

Забезпечення
правильного
оподаткування прибутку

Оцінка ефективності
загального управління
підприємством

Рис. 1. Основні поняття щодо визначення
дефініції «фінансовий результат» [7]
Відповідно НПСБО 1 «… прибуток – сума, на яку
доходи перевищують пов’язані з ними витрати. Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу,
для отримання якого були здійсненні ці витрати» [6].
Отже, фінансовий результат це один із найважливіших показників діяльності підприємства, який відображає зміну вартості власного капіталу, а саме результат відповідної діяльності підприємства. Якщо
фінансовий результат є позитивним, то відбувається
збільшення накопиченого власного капіталу, в протилежному випадку – його зменшення. Таке визначення більш базується на ототожненні фінансових
результатів з прибутком та на підприємстві можливі
випадки, коли воно не має прибутку. Нормативне регулювання обліку фінансових результатів поділяється на декілька рівнів (рис. 2).
Прибуток формується під впливом великої кількості взаємозалежних факторів, що впливають на результати діяльності підприємства по-різному: одні – позитивно, інші – негативно. Особливе значення має рівень,
динаміка і коливання платоспроможного попиту, тому
що він визначає стабільність отримання прибутку.
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Стандарти

Мегаекономічний
рівень

Ратифіковані міжнародні угоди

Угоди
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професійних організацій
Макроекономічний рівень

Цивільний, Господарський та
Податковий кодекси України

Закони

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні”
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Положення
(стандарти)
бухгалтерського обліку

НП(С)БО1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО
9 «Запаси», 15 «Доходи», 16 «Витрати»

6
Інструкції
та положення

Інструкції та положення
Міністерства фінансів України

ДЕРЖАВА

5

Встановлення переліку альтернатив
або чітке регламентування

Кодекси

Мікроекономічний рівень
Статут, Установчий договір

Наказ про
облікову політику

Наказ про облікову політику в частині доходів та витрат
виробничого підприємства

8

ВЛАСНИК

Установчі
документи

Вибір альтернативного
варіанта з метою
задоволення власних
інтересів

7

Рис. 2. Рівні нормативного регулювання обліку операцій
з результатами господарювання
чинники, що впливають на зміну величини фінансового результату виробничого підприємства
внутрішні

зовнішні

основні

неосновні

об’єм продажів

цінові порушення

собівартість продукції

порушення умов праці

структура продукції і
витрат
величина
амортизаційних
відрахувань
ціна продукції

соціально-економічні
умови
ціни на виробничі ресурси

зниження якості
організаційні порушення, що
ведуть до штрафів і
економічних санкцій
інші порушення пов'язані з
господарською дисципліною

рівень розвитку
зовнішньоекономічних
зв'язків
транспортні умови
природні умови
інше

Рис. 3. Чинники, що впливають на зміну величини
фінансового результату виробничого підприємства

Власники
підприємства

1

7

Сфера
виробництва

2
3

Кредитори
13

9
10
11

Держава

Фінансова
сфера

8
14

4

5
Сфера
фінансових
інвестицій

6

12

1 – виробниче сальдо; 2 – виробничі платежі; 3 – виробничі
надходження; 4- сальдо інвестиційної діяльності; 5 – розміщення фінансових інвестицій;6 – надходження від фінансових
інвестицій; 7 – надходження фінансових засобів від власників;
8 – платежі власникам; 9 – надходження фінансових засобів від
кредиторів; 10 – повернення засобів та інші платежі кредиторам; 11 – дотації та інші надходження фінансових засобів від
держави; 12-14 – податки та інші відрахування державі.

Рис. 4. Основні потоки надходжень та платежів
в інформаційній системі виробничого підприємства
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Поряд з перерахованими вище, варто звернути увагу на такі серйозні макроекономічні
чинники, як податкова та кредитна політика
держави, розвиток діяльності громадських
організацій споживачів товарів і послуг, і, нарешті, політична стабільність у державі. Також, к зовнішнім чинникам, що впливають
на прибуток підприємства, відносяться: соціально-економічні умови, ціни на виробничі
ресурси, рівень розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, транспортні і природні умови.
Зовнішні та внутрішні фактори тісно
пов'язані між собою. Але внутрішні фактори
прямо залежать від організації роботи самого підприємства [7]. Проведене дослідження
дозволило нам виокремити основні чинники,
що впливають на фінансові результати господарювання в сучасних умовах (рис. 3).
Результат трансформаційного виробничого процесу на підприємстві виражається в кінцевих продуктах – товарах, послугах. Грошова оцінка результату в зіставленні з витратами
ресурсів на виході міра рівня економічності.
Реалізуючи виробничу функцію, підприємство вступає у відносини з різними агентами
в зовнішньому середовищі: постачальниками
ресурсів, споживачами продукції, державою.
Поряд зі сферою виробництва підприємство обов'язково має сферу фінансів, що
охоплює ті процеси та види діяльності, які
пов'язані з надходженнями, платежами та
наявністю платіжних засобів. Тому, що надходження не завжди дорівнюють платежам,
необхідна додаткова діяльність для забезпечення подальшого функціонування та рівноваги підприємства. До цього, насамперед,
відноситься залучення капіталу, для покриття
інвестиційних платежів у формі залучення
кредиту або внесків власників. Основні потоки надходжень і платежів у взаємозв'язку по
сферах діяльності підприємства схематично
представлені на рис. 4.
Важливим моментом, на який варто звернути увагу в представленому руху основних
потоків, є «виробниче сальдо», що визначається як різниця між надходженнями від виробництва (виручка від продажу продукції,
інші надходження від виробництва) та виробничими платежами (поточні виплати на зарплату, придбання товарів, сировини, виробничого устаткування та ін.). Виробниче сальдо
може бути позитивним або негативним.
Висновки. Фінансовий результат – прибуток – критерій та показник ефективності
діяльності господарюючого суб’єкту. Іншими
словами, сам факт прибутковості вже свідчить про ефективну діяльність підприємств.
Однак, цей факт не є достатнім для власника
та кредитора, так як підприємству потрібний
не будь-який прибуток, а конкретна його величина для задоволення потреб усіх зацікав-
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лених осіб: власників підприємства, його робітників, кредиторів тощо. Уся діяльність виробничого
підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити

зростання прибутку, який є підсумковим показником, результатом фінансово-господарської діяльності підприємства.
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Раскрыта экономическая сущность дефиниции «финансовый результат» в системе менеджмента хозяйствующего субъекта в процессе осуществления евроинтеграции экономики Украины в мировое хозяйство. Исследованы факторы, влияющие на изменение величины финансового результата производственного предприятия,
что позволило выделить основные потоки поступлений и платежей в информационной системе предприятия.
Определены уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета операций с финансовыми результатами хозяйствования в процессе осуществления деятельности текущего и стратегического характера.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
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Стаття присвячена вивченню актуальних проблемних питань конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств. Запропоновано шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність продукції, інноваційна продукція, маркетингова стратегія підприємства, якість.

Постановка проблеми. За останні роки проблема
конкурентоспроможності продукції в Україні стала
однією з найбільш важливих. Від випуску конкурентоздатної продукції залежить ефективний та стабільний розвиток економіки. Цей показник характеризує
не лише окремі підприємства, а й економіку країни загалом. Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції в умовах подальшого
розвитку економіки є досить актуальною і пов'язана,
насамперед, з розробкою системи управління конкурентоспроможністю. Завоювання й утримання конкурентних переваг – ключові фактори успіху підприємства в конкурентній боротьбі. Особливої гостроти ця
проблема досягає в умовах посилення інтенсивності
конкуренції на окремих ринках, де від виробників
продукції потрібно постійно відслідковувати зміни
попиту, вартості сировинних ресурсів, а питання рентабельності активів прямо залежить від ступеня використання новітніх підходів у сфері стратегічного
маркетингу. Таким чином, успішне функціонування
підприємства залежить від рівня конкурентоспроможності продукції, що пропонується споживачам.
Тим самим доводиться визнати необхідність розробки чіткої методології оцінки та управління конкурентоспроможністю продукції, заснованої на тісному
взаємозв'язку загальновизнаних законів економіки та
менеджменту, психології та соціології, статистики та
теорії ймовірностей, інших наук.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням розробки методології управління конкурентним перевагами різних об'єктів присвячені роботи
як закордонних вчених-економістів – Ф. Котлера,
М. Портера, А.А. Томпсона, І. Ансоффа, Г. Асселя,
так і вітчизняних дослідників – В.І. Герасимчука,
І.Л. Решетникової, Е.М. Азаряна, А.Є. Воронкової,
Ю.Ф. Ярошенка. Безпосередньо проблемі аналізу
конкуренції в галузі присвятили свої праці такі російські вчені, як Г.Л. Азоєв, А.П. Градов, Н.К. Мойсеева, Н.Е. Симеонова, Р.А. Фатхутдінов, А.Д. Юданов, Е.П. Пешкова, Е.П. Голубков, А.Н. Романов,
А.А. Бревнов, Г.Л. Багієв та ін. Проблемою забезпечення високої якості продуктів харчування досліджу-
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вали такі вчені-економісти як П. Лайко, П. Саблук,
А. Лисецький, Г.Чернюк та інші. Але, враховуючи те,
що деякі аспекти якості продукції харчування як фактора забезпечення її конкурентоспроможності недостатньо враховані або ж носять проблемний характер,
доцільно більш детально дослідити ці питання.
Мета дослідження. Метою статті є визначення
та обґрунтування напрямів підвищення конкурентоспроможності української продукції.
Виклад основного матеріалу. Конкурентоспроможність продукції відображає сукупність властивостей, що показує міру задоволення конкурентної
потреби стосовно аналогічної продукції, яка репрезентована на ринку. Конкурентоспроможність у найширшому розумінні визначає можливість продажу
товару на конкретному ринку в конкретний проміжок часу. Конкурентоспроможною можна вважати однорідну продукцію з технічними параметрами і техніко-економічними показникам [5, с. 85].
Важливою умовою конкурентоспроможності економіки країни, регіону, підприємства є забезпечення
відповідної якості та конкурентоспроможності продукції. Таким чином, конкурентоспроможність продукції
підприємства необхідно оцінювати, як і щодо регіональних підприємств-конкурентів, так і згідно з міжнародними стандартами та вимогами якості продукції.
Одним з ефективних засобів забезпечення конкурентоспроможності та стійкості вітчизняних підприємств є гнучкість його виробничих систем, здатність
адаптуватись до змін умов функціонування з меншими витратами і без втрат. Пошук своїх споживачів,
розроблення нових видів продукції самі не можуть
зберегти конкурентні переваги та стійкість підприємства, якщо якість виготовлення продукції не відповідає світовим стандартам [6, с. 37].
Соціально-економічне значення підвищення
якості й конкурентоспроможності продукції полягає в тому, що заходи спрямування сприяють формуванню ефективнішої системи господарювання
за умов ринкових відносин. Соціально-економічна
ефективність підвищення конкурентоспроможності продукції, що виготовляють підприємствами по-
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лягає передусім у тому, що високоякісна та конкурентоспроможна продукція завжди повніше й ліпше
задовольняє суспільно-соціальні потреби в ній; підвищення якості продукції є специфічною формулою
виявлення закону економії робочого часу; конкурентоспроможна продукція забезпечує постійну фінансову стійкість підприємства та сприяє покращенню
кінцевих фінансових результатів діяльності підприємства [9, с. 8].
Проте поняття якості є одним з найскладніших,
серед тих, що досліджуються вченими-науковцями,
тому досить важко однозначно сформулювати її визначення та значення, так як дане поняття можна віднести до різноманітних об’єктів.
Під якістю продукції найчастіше розуміють сукупність її властивостей, які зумовлюють рівень
здатності задовольняти певні потреби споживачів
відповідно до їх призначення. Також якість можна
охарактеризувати як сукупність характерних форм,
зовнішнього вигляду й умов застосування, якими
повинні бути наділені товари відповідно до свого
призначення. Вищеперелічені елементи визначають
вимоги до якості виробу, які конкретно закладені на
етапі проектування в технічній характеристиці виробу, в конструкторській документації, в технічних
умовах, що передбачають якість сировини, розміри
тощо [3, с. 6].
Недостатня дослідженість сутності і значення
якості продукції продовжує бути однією з основних
причин низької ефективності виробництва продукції
та її низької конкурентоспроможності на внутрішньому й зовнішньому ринках.
Основними причинами, що визначають необхідність забезпечення і підвищення якості є: безперервне і
кількісне зростання потреб (особистих, суспільних, виробничих), їх якісний розвиток і видозміна; зростання
ролі і темпів науково-технічного прогресу в розвитку
науки, техніки, виробництва, економіки; удосконалення і ускладнення конструкцій виробів, що випускаються, підвищення значущості функцій, які виконуються
ними; наслідок, можливе зростання вартості браку;
посилення вимог до інтенсифікації виробництва і підвищення його ефективності; посилення конкуренції на
внутрішніх і світових ринках [1, с. 39].
Для виробника продукція без дефектів, які б негативно впливали на її продаж, має найвищу цінність.
Для споживача найвища цінність з’являється лише
тоді, коли властивості продукції максимально відповідають його інтересам. Тому виробник завжди повинен усю свою увагу приділяти задоволенню попиту споживача. Саме ця проблема задоволення попиту
існує зараз, оскільки відбулося насичення ринку
продукцією, і нові потреби традиційними формами
обслуговування не можуть бути забезпечені, що призводить до негативних результатів діяльності підприємства [2, с. 45].
Забезпечити конкурентоспроможність продукції
неможливо без комплексного вирішення економічних питань якості, а витрати на виготовлення продукції зростають більшою мірою, ніж підвищується
її якість.

Для оцінки конкурентоспроможності важливо
розуміти, що на сучасному ринку покупець здебільшого намагається купувати не товари як такі, а весь
комплекс пов’язаних з ними послуг, важливих для
покупця, так що останній оцінює конкурентоспроможність з власних, вигідних для нього, але значно
менш вигідних для виробника позицій.
Конкурентоспроможність товару має бути ключовим моментом прийняття рішення про розширення
та створення нових виробничих потужностей, розробки маркетингових прогнозів.
Вивчення конкурентоспроможності товару, що
реалізується на ринку, треба провадити безперервно
та систематично.
Основними завданнями аналізу є: оцінка конкурентоспроможності продукції; вивчення факторів,
що впливають на її рівень; розроблення заходів для
забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції.
Оцінка конкурентоспроможності продукції ґрунтується на дослідженні потреб покупця та вимог ринку. Щоб товар задовольняв потреби покупця, він має
відповідати певним параметрам: технічним (властивості товару, галузь його використання й призначення); ергономічним (відповідність товару будові
та функціям людського організму); естетичним (зовнішній вигляд товару); нормативним (відповідність
товару чинним нормам і стандартам); економічним
(відповідність ціни товару платоспроможності споживача); організаційним (умови поставки, комплектність поставки, сервісне обслуговування).
Щоб оцінити конкурентоспроможність, доцільно
порівняти параметри нашого виробу з відповідним
товаром конкурента щодо їх здатності задовольняти
ту чи ту потребу покупця. Для цього розраховують
одиничні й групові показники конкурентоспроможності продукції [8, c. 98].
Розглядаючи питання забезпечення якості, слід
урахувати й те, що поліпшення якості продукції на
підприємстві вимагає додаткових виробничих витрат, отже, зростає собівартість продукції і, відповідно, її ціна. Проте додаткові витрати повністю відшкодовуються у вищій ціні більш якісного товару,
що забезпечує зростання рівня рентабельності й обсягу прибутку.
Аналіз роботи японських підприємств показує,
що випуск високоякісної продукції дозволяє отримати потрійну вигоду у вигляді більш низьких виробничих витрат, більш високих чистих доходів, більшої
частки ринку. Високоякісна продукція приносить
приблизно на 40% більше прибутку на інвестований
капітал, ніж продукція низької якості [4, с. 262].
Розглядаючи питання забезпечення якості справедливим можна вважати вислів, що немає такого
явища, як проблема якості, а є проблема кваліфікації
персоналу, який працює з урахуванням вимог ринку
або без такого врахування.
Рівень якості покращується при зацікавленій
участі працівників усіх підрозділів підприємства,
адже 80–90% заходів, спрямованих на підвищення
якості, не контролюється відділом технічного контр-

101

# 2(06) 2015
олю; для підвищення рівня якості продукції важливим є процес постійного навчання персоналу й підвищення мотивації його праці.
У зв’язку із цим необхідно відзначити роль вищої
ланки управління в розробці системи, яка стимулює
якісну роботу персоналу. Роль керівництва пояснюється тим, що воно повністю відповідає за ключові
питання роботи підприємства – виділення ресурсів,
створення організаційної структури, підбір і навчання кадрів, визначення політики, розробку стандартів,
правил і процедур, аналіз змісту й методів роботи,
оцінку та стимулювання результатів діяльності, розвиток управлінської команди.
Більшість підприємств розглядають якість як високоефективний засіб обійти конкурентів за допомогою постійної пропозиції на ринок товарів та послуг,
що за допомогою вищих якісних характеристик краще задовольняють потреби споживачів, ніж аналогічна продукція конкурентів.
Основною задачею державної влади на теперішній
час має бути стимулювання виробництва високоякісної, екологічно безпечної та конкурентоспроможної
продукції з використанням новітніх технологій. Проблема високоякісного харчування у нашій державі набуває все більшого поширення в результаті того, що
зростає кількість населення, тому відповідно зростає
і попит на продукції харчування. Саме тому для того,
щоб якнайповніше задовольнити потреби і при цьому зекономити на виробництві підприємці починають використовувати агрохімікати при вирощуванні
сільськогосподарських культур і зберіганні продукції.
Тому державним органам необхідно звернути на це
увагу, так само як і на те, що досить часто вітчизняні
виробники економлять на смакових якостях продукції, її упаковці та транспортуванні.
Однією з проблем вітчизняних харчових підприємств є те, що сільськогосподарська сировина для
цієї продукції часто виготовляється в антисанітарних умовах і це справляє величезний вплив на якість
готової продукції. Одним із рішень даної проблеми є
власне виробництво сировини вітчизняними підприємствами з дотриманням усіх державних стандартів.
Висока якість вітчизняної продукції сприятиме
створенню високого іміджу України на міжнародних ринках, покращення взаємозв’язків з іншими
країнами.
Значне зростання виробництва високоякісної
сільськогосподарської продукції і продуктів харчування можливе за таких обставин: формування ефективної системи підтримки українського аграрного
виробника відповідно до вимог СОТ і ЄС; узгодження національних стандартів сільськогосподарської
Література:

та харчової продукції з міжнародними стандартами;
розробка та впровадження національної програми
кредитування високоякісної сільськогосподарської
продукції та продуктів харчування [7, с. 21].
Найголовнішою передумовою покращення системи контролю якості до рівня СОТ є заміна застарілих систем новішими, що вже давно існують
на міжнародних ринках. У світі розроблено безліч
систем, що наблизять якість харчової продукції підприємств України до міжнародних. Однією з таких є
система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control
Point), або Система аналізу небезпечних чинників
та критичних точок контролю. Це науково обгрунтована система, що дає змогу забезпечувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації та
контролю небезпечних чинників. Система НАССР є
єдиною системою управління безпечністю харчової
продукції, яка довела свою ефективність і прийнята
міжнародними організаціями [10].
Забезпечення необхідної якості продукції повинно мати постійний характер і контролюватися
на всіх стадіях виробництва продукції. Для цього
необхідно створити відрегульовану систему дій, що
сприятиме задоволенню потреб споживачів як на
вітчизняних так і на міжнародних ринках та покращенню процесу виробництва.
Висновки. Таким чином, для того, щоб підвищити якість харчової продукції і відповідно її конкурентоспроможність необхідно: забезпечити вітчизняні
переробні підприємства високоякісною сільськогосподарською сировиною; підвищити технічний та
технологічний рівень підприємств; підвищити увагу
державних органів всіх рівнів до проблеми якості
сільськогосподарської та харчової продукції; запровадити на усіх підприємствах, що працюють на зарубіжних та вітчизняних ринках систем управління якістю
та безпечністю харчової продукції, побудованих на
принципах НАССР; створення програм фінансування
проектів по підвищенню якості продукції.
Отже, якість є одним з основних факторів підвищення конкурентоспроможності на вітчизняних та
зарубіжних ринках. Тому підприємствам харчової
промисловості необхідно приділяти велику увагу
даному фактору, хоча він і потребує додаткових витрат. Проте ці витрати повністю компенсуються за
рахунок отримання додаткових прибутків, так як
існує високий попит на високоякісну та екологічно
безпечну продукцію харчування. Високі стандарти
якості допомагають вітчизняним підприємствам завоювати зарубіжні ринки, тому встановлення таких
стандартів повинно бути першочерговою задачею
державних органів управління.
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Постановка проблеми. Умовою успішного
розв’язання важливих проблем внутрішнього розвитку країни є її ставлення до різних міжнародних
об’єднань, а також інтеграційних процесів [2].
Європейський вибір України є природним наслідком здобуття країною державної незалежності,
попереднього етапу реформ, що були здійсненні.
Такий вибір випливає з історії українського народу, його етнічних коренів і ментальності, глибоких
демократичних традицій, ґрунтується на законному
прагненні громадян України бачити свою державу
невід’ємною складовою єдиної Європи [3].
Аналіз останніх досліджень. Вивченням даної
тематики займалися такі вчені як Бозуленко О. Ю.,
Тамм А. Э., Бондаренко О. І., Малик Я. Й., Мартиненко В. М., Погорєлова Т. О. та інші.
Виклад основного матеріалу. Відносини України з Європейським Союзом (ЄС) у сучасній зовнішньо- і внутрішньополітичній ситуації мають
для нас надзвичайно важливе значення. Йдеться не
просто про більш-менш активні контакти з одним
із найавторитетніших зарубіжних партнерів, але й
про можливість здійснення Україною стратегічного вибору на перспективу, від якого залежать роль і
місце нашої держави в новій системі міжнародних
відносин [3].
Процеси інтеграції спрямовані на зближення та
взаємне співробітництво у всіх сферах життєдіяльності країни. Для України вибір вектору інтеграції
був завжди болісним. Підтримка східного або західного векторів у суспільстві подається як фактор, що
його роз’єднує. Визначення наскільки європейська
інтеграція України є привабливою для самих українців і для європейців є метою статті [4].
На сьогоднішньому етапі вступ України до ЄС
охоплює такі основні аспекти співробітництва:
1. Зближення між Україною та ЄС на основі
спільних цінностей, а також посилена участь України в програмах Європейського Союзу [5].
2. Транскордонне співробітництво в галузі зовнішньої політики та політики безпеки, зокрема у
попередженні конфліктів у військовій сфері [5].
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3. Наближення України до європейських стандартів у галузі права та внутрішніх справ шляхом
сприяння розвитку принципів правової держави,
демократії та прав людини в Україні, а також підтримки боротьби України з корупцією, налагодження ефективної роботи органів юстиції та поліпшення
захисту даних [5].
4. Посилення співробітництва в галузі економіки
шляхом створення поглибленої та всеосяжної зони
вільної торгівлі між ЄС та Україною, налагодження
секторальної співпраці в більш ніж 30 сферах, зокрема у сільському господарстві, промисловості, енергозбереженні, в захисті прав споживачів [5].
5. Налагодження нових форматів співробітництва, надання фінансового сприяння створення платформи громадянського співробітництва [5].
Згідно з Програмою інтеграції України до ЄС така
співпраця повинна сприяти здійсненню у країні системних реформ, а також забезпеченню сприятливих
для України умов у контексті розширення ЄС [6].
Пріоритетність наших взаємин з ЄС рівною мірою обумовлена як прагматичними, так і ціннісними
факторами. Європейський союз є найбільшим сусідом України: поєднує 27 країн-членів з населенням
понад 550 млн. чоловік, а довжина нашого спільного з ЄС кордону досягає 1400 км. На ЄС доводиться
32% зовнішньоторговельного обігу України [7].
Україна визначилася щодо орієнтирів свого внутрішнього розвитку – і ці орієнтири тотожні принципам, на яких базується Європейський Союз: демократія, ринкова економіка й ефективне державне
керування. І хоча наша країна ще далека від необхідного рівня реалізації цих ключових принципів, однак ми рухаємося в цьому напрямку [7].
Основним чинником соціально-економічного
росту системи міжрегіонального співробітництва
України та ЄС є зовнішня торгівля. В сучасних умовах Україна активно співпрацює з країнами ЄС, що
значною мірою відображається у здійсненні експортно-імпортних операцій, тому обсяги зовнішньої
торгівлі товарами України з країнами ЄС можемо падати в таблиці 1.
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Таблиця 1
Зовнішня торгівля України товарами
з країнами ЄС за 2013 рік (млн. дол. США)
Експорт
Імпорт
Сальдо
Всього по
країнах ЄС 16758614,8 27046505,3 -10287890,5
Австрiя
554607,7
968614,4
-414006,7
Бельґiя
401869,9
692971,1
–291101,2
Болгарiя
591262,5
300983,5
290278,9
Велика
547214,5
1132447,6
–585233,1
Британія
Грецiя
227886,3
277510,1
–49623,8
Данiя
163887,2
313932,5
–150045,3
Естонiя
103208,1
93214,0
9994,1
Iрландiя
120847,1
191487,2
–70640,1
Iспанiя
987677,7
863458,8
124218,9
Iталiя
2357645,1
2086652,5
270992,5
Кiпр
161554,9
70320,8
91234,1
Латвiя
182581,2
104176,6
78404,6
Литва
324816,9
966682,6
–641865,7
Люксембурґ
4582,3
25504,4
–20922,1
Мальта
6263,4
10857,7
–4594,2
Нiдерланди 1041336,6
1062282,4
–20945,8
Німеччина
1603753,9
6772826,8 –5169073,0
Польща
2547824,0
4074248,0 –1526423,9
Портуґалiя
267163,9
75683,7
191480,1
Румунiя
558236,9
897216,1
–338979,2
Словаччина
752667,4
663802,1
88865,3
Словенiя
12948,0
287490,0
–274542,1
Угорщина
1556952,7
1400578,5
156374,2
Фiнляндiя
60784,8
466713,1
–405928,3
Францiя
690500,8
1729861,4 –1039360,6
Хорватія
43252,8
36257,2
6995,7
Чехія
823749,5
999402,3
–175652,9
Швецiя
63538,6
481329,7
–417791,1
Джерело: [1]

Отже, проаналізувавши вище наведенні дані,
може побачити, що в загальній структурі здійснення
зовнішньої торгівлі переважають імпортні операції
над експортними. Найбільшими імпортерами та водночас експортерами є такі країни як: Велика Британія, Італія, Німеччина, Польща, Угорщина, Франція
та інші. Про те, як бачимо присутнє від’ємне сальдо
торгівлі України з країнами ЄС.
Вагому частку товарної структури українського експорту до країн ЄС складають чорні метали –
21,2% (до Італії, Польщі, Німеччини), енергетичні
матеріали, нафта та продукти її перегонки – 19,3%
(до Італії, Німеччини, Кіпру), руди, шлаки та зола –
6,9% (до Словаччини, Чеської Республіки, Австрії),
одяг текстильний – 5,7% (до Німеччини, Франції,
Великобританії), деревина та вироби з деревини –
4% (до Угорщини, Польщі, Італії), вироби з чорних
металів – 3,9% (до Іспанії, Німеччини, Італії) [8].
Аналіз товарної структури імпорту України засвідчує, що її основу з країн ЄС складають: механічне обладнання – 18,2% (з Німеччини, Італії, Франції), елек-

тричні машини та устаткування – 11,8% (з Німеччини,
Швеції, Чехії), наземні транспортні засоби, крім залізничних – 10,6% (з Німеччини, Польщі, Угорщини),
полімерні матеріали, пластмаси – 7,1% (з Німеччини,
Польщі, Угорщини), фармацевтична продукція – 6%
(з Німеччини, Франції, Угорщини) [8].
Україна в своїй співпраці з ЄС надає та отримує
послуги, до них належать такі: туристичні, фінансові, страхові, комп’ютерні, інформаційні, ділові та
інші. Зовнішня торгівля України послугами з країнами ЄС подано в таблиці 2.
Таблиця 2
Зовнішня торгівля України послугами
з країнами ЄС за 2014 рік (млн. дол. США)
Експорт
Імпорт
Сальдо
Всього по
3889,0
2945,8
943,2
країнах ЄС
Австрiя
196,5
157,6
39,0
Бельґiя
73,1
56,4
16,7
Болгарія
39,1
21,4
17,7
Велика
641,4
686,2
-44,9
Британія
Греція
56,8
42,3
14,5
Данiя
132,4
27,8
104,6
Естонiя
100,7
31,7
69,0
Iрландiя
48,0
28,4
19,7
Iспанiя
36,8
26,1
10,7
Iталiя
143,3
44,4
98,9
Кiпр
451,5
488,7
-37,2
Латвiя
150,6
85,3
65,3
Литва
44,5
26,7
17,9
Люксембурґ
6,3
8,6
-2,3
Мальта
106,8
88,7
18,0
Нiдерланди
282,0
127,2
154,7
Нiмеччина
643,3
484,2
159,1
Польща
199,7
144,9
54,9
Портуґалiя
7,0
11,5
-4,5
Румунія
50,1
18,4
31,7
Словаччина
40,9
45,6
-4,7
Словенiя
28,5
5,0
23,5
Угорщина
98,3
64,9
33,4
Фiнляндiя
36,0
27,4
8,7
Францiя
124,4
116,3
8,2
Хорватія
3,1
3,8
-0,7
Чехія
75,9
41,4
34,5
Швецiя
71,8
34,8
36,9
Джерело: [1]

Як бачимо, експорт послуг України переважає
над імпортом і склав 3889,0 млн.дол. та 2945,8 млн.
дол. відповідно. Найбільше послуг було експортовано в такі країни як, Велика Британія 641,4 млн., Кіпр
451,5 млн, Німеччина 643,3 млн., Польща 199,7. Ці
країни водночас є найбільшими імпортерами послуг
і було імпортовано послуг з Великої Британії 686,2
млн., Кіпру 488,7 млн., Німеччини 484,2 млн., Польщі 144,9 млн. та інших.
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Україна зосередилася на поставках на міжнародний ринок тих видів послуг, які характеризуються
скороченням частки у глобальних продажах та ПІІ,
і водночас зовсім незначному обсягові експорту
найдинамічніших видів послуг, що активно розвиваються в умовах глобалізації і транснаціоналізації економіки. Загроза збереження такої структури
українського експорту послуг полягає також у його
концентрації на ринках послуг, які характеризуються ціновою конкуренцією, де цінові переваги можуть
швидко переходити до інших країн, передусім в умовах недостатньої якості послуг вітчизняних провайдерів. Така структура є стратегічно програшною для
країни і не відповідає стратегії подальшого економічного розвитку ЄС, отож перешкоджатиме її ефективній інтеграції до складу співтовариства. Звідси
випливає необхідність розвитку наукомістких видів
послуг та сприяння виходу їхніх постачальників на
міжнародний ринок послуг [8].
Як бачимо, спостерігається негативне сальдо у зовнішній торгівлі України з ЄС і тому щоб не бути сировинним придатком розвинутих країн, держава повинна забезпечити відповідний економічний розвиток
країни. Першочерговими завданнями держави є:
1) визначення національних пріоритетів розвитку
в економіці;
2) закріплення в країні стійких темпів приросту ВВП;
3) створення передумов для подальшого економічного зростання [8].
Причини, що стримують динамічний розвиток
зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС, можна
розділити на три групи:
1. Загальні рамкові умови. Угоди між Україною та
ЄС про партнерство і співпрацю [9].
2. Внутрішні чинники. Це перешкоди з відшкодуванням ПДВ експортерам продукції, слабкість механізмів державної підтримки експорту, організаційна
та структурна слабкість українських виробників експортоспроможної продукції [9].
3. Зовнішні чинники. Негармонізованість європейських та українських стандартів, недостатню інформаційну підтримку експорту з України, слабкість
інфраструктури зовнішньоекономічних представництв [9].
Особлива увага у здійсненні зовнішньої торгівлі
та взагалому у співпраці України і ЄС покладається
на вдосконалення державного регулювання розвитку міжрегіонального співробітництва, яке повинно
включати такі основні заходи:
– розробити законодавчу, нормативну базу прикордонного співробітництва на базі методологічних
критеріїв Євросоюзу;
Література:

– вирішити проблему фінансування та стимулювання розвитку міжрегіонального співробітництва;
– провести підготовку та перепідготовку учасників міжрегіонального
співробітництва, громадських об’єднань, посадових осіб органів місцевого
самоврядування з питань побудови стратегії розвитку місцевості, рекламування даної території, пошуку партнерів;
– спростити процедури торговельно-економічних
відносин (увести систему залучення інвестицій для
розбудови інфраструктури; створити новий
механізм лібералізованої дозвільної системи);
– рекламувати результати міжрегіонального та
транскордонного співробітництва [10].
На сьогоднішньому етапі основним завданням у
побудові системи співробітництві України та ЄС полягає у завершенні переговорів що стосуються вступу України до ЄС, також питань співробітництва та
партнерства.
Даний процес є досить складним, оскільки враховуючи сучасний стан економіки України, який
дещо відстає від розвитку країн ЄС, а також його
значне погіршенні за останній рік, що пов’язано з
кризою, а також воєнними діями, що відбуваються
на сході країни.
Та незважаючи на дані труднощі, Україна робить
значні кроки у побудові своїх відносин з Європейським Союзом, активно виконує всі умови ЄС та
проводить значний комплекс реформ, що стосується
практично всіх сфер економіки країни.
Слід зазначити те, що процес євроінтеграції зможе значно прискорити розвиток економічного, політичного, інвестиційного та соціального розвитку
України.
Висновки. Отже, процес вступу України до ЄС
можна звести до таких основних моментів, першим з яких буде проведення комплексу реформ,
що дасть змогу привести економіку України на
якісно новий рівень, підвищувати якість продукції
та послуг відповідно до стандартів ЄС, що дасть
змогу вийти на нові ринки, збільшити експортні
показники України. Ще одним моментом є ефективне використання фінансових ресурсів ЄС для
стабілізації фінансового середовища України та
її грошової системи зокрема. Також Україні слід
дотримуватись основних Копенгагенських критеріїв, що стосуються демократичності, конкурентоспроможності, і наявності ринкової економіки.
Впровадження цих змін, дасть значне покращення
економічному та соціальному становищу України,
приведе її на якісно новий рівень.
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У статті розглядаються питання, пов’язані з дослідженням кадрової політики в умовах промислового
підприємства. Подано пропозиції щодо її вдосконалення за рахунок поліпшення системи відбору та
управління кар’єрою керівників.
Ключові слова: кадрова політика, персонал, управління кар’єрою, відбір, психологічні тести.

Одним з провідних промислових підприємств
Придніпров’я є Дніпропетровський агрегатний завод (скор. ПАТ «ДАЗ») [1]. Тому буде цікаво проаналізувати особливості кадрової політики в умовах
саме цього машинобудівного підприємства.
Постановка проблеми. Перш за все варто пригадати, що кадрова політика – це система цілей,
принципів і випливаючих із них методів й критеріїв
роботи з кадрами [5].
Саме тому аналіз особливостей кадрової політики великого промислового підприємства може бути
предметом для наукової статті. В якості ж об’єкту
виступатиме ПАТ «ДАЗ».
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання формування і реалізації кадрової політики
активно досліджувалися як українськими, так і зарубіжними вченими-економістами. Теоретико-методологічні аспекти формування та розвитку кадрової
політики розробляли М.Д. Виноградський, О.В. Крушельницька, О.П. Єгоршин, А.Я. Кібанов, Є.П. Померанцева, У. Паундстоун та ін. [2-8]. На особливу
увагу серед дослідників формування кадрової політики на підприємстві заслуговує комплекс заходів
щодо відбору та управління кар’єрним зростанням
працівників [6, 7]. З цією метою фахівці з кадрового менеджменту всіляко залучають знання з інших
суміжних наук, зокрема із психології та соціології.
Такий комбінований підхід дозволяє підвищити рі-

вень компетентності фахівців, які претендують на
вакантні посади керівної ланки в організації.
Метою статті є дослідження особливостей кадрової політики ПАТ «ДАЗ» та окреслення шляхів
її вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Кадрова політика
ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам, тобто на забезпечення
поточних та довгострокових потреб підприємства
необхідною кількістю працівників відповідних професій та кваліфікації. За проведення кадрової політики на підприємстві відповідає відділ кадрів та підготовки персоналу (рис. 1).
Кадрова політика ПАТ «ДАЗ» в залежності від
ступеня відкритості стосовно зовнішнього середовища при формуванні кадрового складу є змішаною,
тобто підприємство готове прийняти на роботу фахівця будь-якого професіонально рівня, якщо він має
відповідну кваліфікацію, але пріоритет при заміщенні
вакантних посад середнього та вищого рівня віддається працівникам підприємства. В залежності від рівня
усвідомленості правил і норм, що лежать в основі кадрових заходів, і рівня впливу управлінського апарату
на кадрову ситуацію на підприємстві кадрова політика
має тип активної та раціональної, тобто у програмах
розвитку підприємства містяться короткостроковий і
середньостроковий прогнози потреби в кадрах, сформульовані задачі щодо розвитку персоналу,
керівництво має засоби впливу на ситуацію,
Начальник відділу кадрів і
підготовки персоналу
кадрова служба здатна розробити антикризові
кадрові програми, проводити постійний моніторинг ситуації і корегувати виконання проГрупа по
Група
Група по роботі
грам відповідно до параметрів зовнішнього і
роботі з
прийому,
з фахівцями та
Бюро
Центральне
внутрішнього середовища.
пенсіонерами
переведення
управлінським
підготовки
табельне
Потрібність у залученні персоналу на підта неповнолітта звільнення
персоналом
персоналу
бюро
німи
робітників
приємстві визначається на основі заявок про
наявність вільних місць і вакантних посад,
що складаються у кожному підрозділі підприРис. 1. Організаційна структура відділу кадрів
ємства та передаються у відділ кадрів і піді підготовки персоналу ПАТ «ДАЗ»
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готовки персоналу (ВКіПП). У цій заявці відображаються вимоги до кандидата на вакантну посаду.
При залученні використовують внутрішні та зовнішні джерела набору персоналу.
Після того, як було завершено процес підбору
працівників починається процес їх відбору. Відбором займається начальник ВКіПП.
На першому етапі відбору аналізуються резюме
кандидатів та проводиться первинна співбесіда з начальником ВКіПП. На цьому етапі визначається чи
відповідає кандидат посаді, тобто з'ясовується його
освіта, кваліфікація, навички і особисті якості, що
необхідні при виконанні даної роботи, практичний
досвід, зовнішній вигляд, рівень інтелекту. Також
з'ясовується що очікує кандидат від даної роботи та
чого він хоче досягти. Після цього претендента знайомлять з умовами праці та рівнем заробітної плати.
Якщо кандидат відповідає всім вимогам та його влаштовує робота, то переходять до другого етапу.
На другому етапі кандидат проходить співбесіду
з безпосереднім керівником на робочому місці. Під
час цієї співбесіди перевіряються практичні навички
і вміння претендента, а також чи зможе він вписатися
в колектив і спрацюватися з безпосереднім керівником. Якщо кандидат проходить успішно цю співбесіду, то далі його направляють на медичну комісію.
За результатами всіх попередніх етапів начальник
ВКіПП приймає остаточне рішення про наймання
працівника та підписує з ним трудовий договір.
Після оформлення на роботу працівник проходить період адаптації. За робітниками закріплюються наставники. Також встановлюється випробний
термін. Для робітників він складає один місяць, для
управлінського персоналу – від трьох до шести місяців. Для молодих спеціалістів передбачається рік
стажування. На цей період за ними закріплюється
керівник стажування.
Під час роботи на підприємстві працівники повинні проходити професійне навчання, підготовку,
перепідготовку або підвищення кваліфікації. Цей
процес відбувається на основі планів-прогнозів з
підготовки та перепідготовки кадрів.
Потреба у підготовці (перепідготовці) кваліфікованих працівників і підвищення їх кваліфікації на
тривалий період (5 і більше років), і на кожен рік визначається на основі:
– розрахунків додаткової потреби в робочій силі
і потреби в підготовці кваліфікованих працівників;
– аналізу даних щодо віднесення працівників до
груп за ступенем механізації праці;
– аналізу професійного і кваліфікаційного складу
працівників;
– аналізу професійної структури працівників, що
вивільняються, у зв’язку з впровадженням нової техніки і технології, або реструктуризації виробництва.
Потім, на основі цих даних складається перспективний і річний план. Навчання та підвищення кваліфікації здійснюється як безпосередньо на підприємстві, так і у сторонніх закладах фахової освіти.
Потреба у підвищенні кваліфікації службовців визначається на підставі планів економічного і соціаль-

ного розвитку, впровадження нової техніки і технології
на підприємстві, аналізу вікового складу працівників,
необхідності створення резерву на висування.
У власному учбовому центрі товариства працюють постійно діючі та цільові курси підвищення
кваліфікації, які підпорядковуються бюро підготовки персоналу. Працівники проходять навчання у
наступних сторонніх закладах: «Універсал-центр»,
міський учбово-курсовий комбінат «Моноліт», а
також у Головному науково-методичному центрі
Держгірпромнагляду.
Навчання повинно бути безперервним, що передбачає систематизовану в часі, від одного до п’яти років, циклічність проходження курсу навчання з підвищення кваліфікації або перепідготовки.
Періодичне проведення атестації забезпечує
об’єктивну оцінку результатів діяльності керівників
та спеціалістів щодо виконання закріплених за ними
обов’язків і встановлення (з урахуванням кваліфікації, ділових та особистісних якостей) їх відповідності займаним посадам, сприяє виявленню перспективних, енергійних, творчо мислячих та ініціативних
працівників для включення до резерву для висування на вищі посади. На основі результатів атестації
розроблюються пропозиції щодо вдосконалення роботи з кадрами.
При атестації працівників визначаються:
– відповідність займаній посаді;
– ступінь підготовленості працівника для переводу на вищу посаду;
– потенційні здібності і можливості працівника
для використання його на інших роботах;
– доцільність використання працівника на займаній посаді;
– доцільність підвищення (зміни) заробітної плати працівнику, що проходить атестацію.
Матеріали атестації є комплексною оцінкою працівника, вони відображають:
– оцінку трудової діяльності;
– оцінку ділових і особистих якостей (у тому числі потенційних здібностей);
– рекомендації з подальшого використання та заохочення працівника.
Періодичність атестації керівних працівників і
фахівців наведена в таблиці 1.
Для проведення атестації керівник підприємства
призначає комісію (голову, секретаря та членів комісії) з числа керівних працівників, висококваліфікованих фахівців.
При оцінюванні відповідності займаній посаді
керівника враховуються передусім його організаторські здібності, тоді як при атестації спеціалістів визначається рівень їхньої старанності, творчого підходу до виконання покладених на них обов’язків.
На кожного працівника, який підлягає атестації,
його керівником заповнюється атестаційний лист у
двох примірниках і відгук-характеристика. У відгуку
відображається виробнича діяльність працівника, його
кваліфікація, дотримання ним державної та виробничої дисципліни. Відгук-характеристика разом з атестаційним листом пред’являється в атестаційну комісію.
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Таблиця 1
Періодичність атестації
керівних працівників і фахівців
Найменування посад
Заступники керівника підприємства та головного інженера, головні
фахівці, начальники відділів та їх
заступники
Начальники конструкторських, технологічних та інших бюро і лабораторій та їх заступники, механіки та
енергетики цехів
Начальники цехів, виробництв та їх
заступники
Майстри, старші майстри, начальники дільниць, змін
Фахівці всіх інших спеціальностей і
найменувань, в тому числі конструктори, технологи, економісти, нормувальники, програмісти, бухгалтери,
диспетчери та ін.

Періодичність
атестації
5 років

3 роки
3 роки
2 роки
3 роки

На основі цих даних і з урахуванням обговорення результатів діяльності працівника, його ділових
і особистісних якостей комісія за відсутності атестованого відкритим голосуванням дає йому одну з
оцінок:
– відповідає займаній посаді;
– відповідає займаній посаді за умови поліпшення роботи та виконання рекомендацій атестаційної
комісії з повторною атестацією через рік;
– не відповідає займаній посаді.
За результатами атестації атестаційна комісія
може давати рекомендації щодо призначення працівників на більш високі та відповідальні посади,
підвищення посадових окладів, переведення працівників на інші посади, в інші підрозділи з урахуванням їхніх професійних здібностей, рівня і профілю
спеціальної підготовки, ділових та особистісних
якостей або звільнення з посад, якщо працівники не
справляються з покладеними на них обов’язками, а
також рекомендації щодо поліпшення окремих напрямків діяльності спеціалістів, підвищення їхньої
професійної кваліфікації тощо.
Керівник підприємства з урахуванням оцінки
роботи працівників, що проходять атестацію, і рекомендації комісії приймає рішення про заохочення
окремих працівників, присвоєння або зміну кваліфікаційної категорії або класного звання працівника,
підвищення або зниження посадового окладу за відповідною посадою, встановлення, зміну або скасування надбавок до них.
Під час аналізу кадрової політики ПАТ «ДАЗ»
було виявлено, що підприємство приділяє недостатньо уваги відбору та управлінню кар’єрою управлінського персоналу.
Для проведення більш ефективної кадрової політики на ПАТ «ДАЗ» пропонується вдосконалення процесу відбору працівників на керівні посади.
З цією метою, окрім вже існуючих етапів, пропонується ввести додатковий етап відбору – психологічне
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тестування. Мета цього тестування полягає у виявленні необхідних якостей працівника: його характеру, темпераменту, інтелекту, емоційних, вольових,
моральних, комунікативних та інших особливостей.
Перелік необхідних якостей для певних посад наведено в таблиці 2.
Для виявлення необхідних якостей пропонується
застосувати тест Кеттелла 16 PF за формою А. Він
призначений для вимірювання 16 факторів особистості – особистісних рис, властивостей, що відображають відносно стійкі способи взаємодії людини з
навколишнім світом і самим собою. Виявляються
емоційні, комунікативні, інтелектуальні властивості,
а також властивості саморегуляції.
Таблиця 2
Особисті якості, якими повинні володіти
працівники певних керівних посад
Вид керівної
Особисті якості
посади
Керівник основно- Комунікабельність, енергійність,
го виробництва,
оптимізм;
за родом діяльЕмоційна стійкість, соціальна
ності пов’язаний
зрілість;
з організацією та
Перевага стратегії співпраці
контролем
або суперництва при вирішенні
конфліктних ситуацій;
Вміння швидко переключати
увагу з негативної інформації на
перспективи майбутнього
Керівник,
Відкритість, відповідальність,
пов’язаний зі
доброзичливість;
збутом або поВміння легко встановлювати і
стачанням, за
підтримувати контакти з оточуродом діяльності
ючими людьми;
зобов'язаний вміти Перевага стратегії уникнення
вести переговори і або компромісу при вирішенні
документацію
конфліктних ситуацій;
Стресостійкість, здатність до
швидкої саморегуляції
Керівник фінанПунктуальність, проникливість,
сово-економічнедовірливість;
ного відділу, рід
Математичні здібності;
діяльності якого
Перевагу стратегії пристосуванпов’язаний переня або співробітництва при виважно з веденням рішенні конфліктних ситуацій;
документації
М’якість, терплячість і здатність
до співпереживання оточуючим
Керівник середТовариськість, стриманість,
ньої ланки, який
серйозність;
повинен доводити Емоційна стійкість;
до відома рядових Перевага стратегії співпраці
співробітників цілі або компромісу при вирішенні
та завдання компа- конфліктних ситуацій;
нії і організувати їх Вміння настояти на своїй думці
досягнення
або рішенні, коли необхідно
Також для відбору працівників на керівні посади
пропонується проводити Тест Томаса на виявлення
типу поведінки в конфлікті.
Виділяється п’ять способів регулювання конфліктів:
а) змагання (конкуренція) – прагнення домогтися
своїх інтересів на шкоду іншому;
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б) пристосування – принесення в жертву власних
інтересів заради іншого;
в) компроміс – угода на основі взаємних поступок,
пропозиція варіанту, що знімає виникле протиріччя;
г) уникання – відсутність прагнення до кооперації
і відсутність тенденції до досягнення власних цілей;
д) співробітництво – учасники ситуації приходять
до альтернативи, яка повністю задовольняє інтереси
обох сторін.
У цьому тесті по виявленню типових форм поведінки К. Томас описує кожний з п’яти перерахованих
можливих варіантів 12 судженнями про поведінку індивіда в конфліктній ситуації. У різних поєднаннях
вони згруповані в 30 пар, у кожній з яких респонденту пропонується вибрати те судження, яке є найбільш типовим для характеристики його поведінки.
Запропоновані заходи з введення психологічного
тестування при відборі персоналу на ПАТ «ДАЗ» дозволять відбирати претендентів, що найбільше підходять для роботи на підприємстві. Це дозволить
знизити ризик звільнення щойно прийнятих працівників з керівних посад через невідповідність займаній посаді та зменшити витрати на пошук нових
претендентів. Це в свою чергу дасть змогу підвищити ефективність роботи відділу кадрів і підготовки
персоналу та формувати згуртовані колективи.
Для покращення роботи з управління кар’єрою на
ПАТ «ДАЗ» пропонується провести роботу з визначення та формування кадрового резерву керівників.
Резерв на висування керівників необхідний для цілеспрямованої і систематичної роботи по підготовці
фахівців, що складають ядро кадрів управління.
Кадровий резерв вирішує відразу кілька стратегічно важливих для підприємства завдань:
а) у разі відходу ключового працівника на підприємстві не виникає кризової ситуації;
б) на підприємстві формується резерв високопрофесійних і ефективних співробітників, прихильних
стратегії та місії підприємства;
в) кадровий резерв допомагає утримати і мотивувати талановитих фахівців;
г) знижуються витрати на підбір і адаптацію нових співробітників.
Робота з формування резерву кадрів починається
з пошуку ініціативних працівників, придатних для
навчання професії керівника.
Відбір працівників, які гідні для зарахування до
кадрового резерву буде визначатися на основі наступних даних:
– аналізу особистих справ;
– відгук безпосереднього керівника про працівника;

– відгук його колег та підлеглих;
– психологічне тестування та експертна оцінка;
– аналіз результатів періодичної атестації;
– аналіз того, як працівник справляється з поточною роботою;
– вік претендента.
Однак слід зважати на декілька особливостей при
прийнятті остаточного рішення. Відгук безпосереднього керівника має вагоме значення, оскільки він
працює разом з кандидатом та знає всі його сильні
та слабкі сторони, може оцінити на скільки він відповідає вимогам посади. Якщо керівник сумлінний
та відповідальний, то він намагатиметься підібрати
найкращого працівника собі на заміну. Але у даній
ситуаціє є і зворотна сторона – керівник може бути
психологічно не готовий «своїми руками» створити
собі заміну, тому оцінка претендента може мати дуже
суб’єктивний характер. Тому при відборі кандидата
не слід покладатись лише на думку безпосереднього
керівника. Теж саме відбувається і при оцінці претендента його колегами. Тут може мати місце як перебільшення якостей претендента так і навмисне їх
заниження, в наслідок заздрощів та інших мотивів.
Вік кандидатів у резерв залежить від рівня посади,
так до складу резерву включаються чоловіки віком
до 45 і жінки до 40 років.
Працівників, які будуть зараховані у кадровий резерв розподілять на дві групи:
– ті, яких одразу відправляють на стажування;
– ті, котрим ще необхідно пройти додаткове навчання.
Висновки. Запропоновані в роботі заходи мають безумовну корить для підприємства. Вони
дозволять вдосконалити кадрову політику ПАТ
«ДАЗ» та зробити діяльність відділу кадрів і підготовки персоналу більш ефективною. Введення
психологічного тестування при відборі кандидатів на керівні посади дозволить вибирати тих, хто
найкраще відповідає вимогам, що висуваються до
керівників різних рівнів. Це дасть можливість підняти продуктивність праці, підвищити ефективність роботи та створити згуртовані колективи, як
у підрозділах, так і на підприємстві в цілому. Формування резерву керівників дозволить уникнути
кризових ситуацій та збоїв у роботі підрозділів,
які можуть з’явитися в разі звільнення з роботи,
від’їзду у відрядження або перебуванні у відпустці ключових керівників. Також це дозволить утримувати і мотивувати до розвитку талановитих фахівців, що працюють на підприємстві, та дадуть
можливість зменшити витрати на пошук нових
кандидатів на керівні посади.
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СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ
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Одеського національного політехнічного університету
В статті проаналізовано сучасний стан системи страхування кредитних ризиків. Розглянуто фактори, які впливають на збільшення обсягів проблемної заборгованості в банках. Наведено статистичні
дані щодо стану обсягів проблемних кредитів в Україні. Охарактеризовано засоби боротьби в Україні
із проблемними кредитами. Розглянуто сутність страхування кредитних ризиків. Охарактеризовані
причини низького рівня впровадження страхування кредитних ризиків у діяльність страховиків. Розглянуто перспективи розвитку страхування ризиків у банківській системі. Зазначено необхідність
банківсько-страхової інтеграції у забезпеченні економічного зростання в Україні.
Ключові слова: страхування, кредити, кредитні ризики, проблемна заборгованість, страхові продукти; банківська система, банківсько-страхова інтеграція.

Постановка проблеми. Однією із основних умов
ефективного функціонування економіки будь-якої
країни є її стабільна та надійна банківська система,
яка виступає одним із головних джерел інвестування
фінансових ресурсів в економіку країни, забезпечує
перерозподіл тимчасово вільних коштів суб’єктів
ринку, сприяє підвищенню конкурентоспроможності
національної економіки.
Найбільш поширеною операцією комерційних
банків є проведення кредитної політики. Дослідження показують, що на сьогоднішній день кредитні операції займають близько 70% усіх активів банків. Але
кредитні операції є не тільки найбільш дохідною, а й
найбільш ризикованою частиною банківських активів. Тобто, такі банківські операції як кредитування
супроводжуються великим ризиком неповернення
зайнятих коштів. Крім того, відповідно до статистичних даних НБУ, на сьогоднішній день спостерігається збільшення кількості неповернених кредитів
банкам України, що призводить до втрати банками
частини своїх прибутків.
Велика кількість прострочених кредитів призводить до падіння довіри до банку з боку вкладників та
акціонерів, виникнення проблем з платоспроможністю та ліквідністю, погіршення репутації банку. Крім
того, банк повинен нести додаткові витрати, пов’язані
з вимогами щодо повернення кредиту, частина активів банку заморожується в формі непродуктивних.
Такі втрати за своїми розмірами можуть набагато перевищити прямі збитки від непогашеної позики.
Одним із способів забезпечення виконання
зобов’язань, які активно застосовуються в процесі здійснення кредитних операцій, є страхування кредитних
ризиків. Воно набуває особливої актуальності, коли
здійснюється кредитування без вимоги щодо застави.
Аналіз останніх досліджень та літератури.
Страхування кредитних ризиків є предметом дослідження багатьох вітчизняних та іноземних вчених.
Значний внесок у теорію та практику страхування кредитних ризиків банків зроблено у працях:
Л. Альошиної, В. Базилевича, І. Бланка, О. Василика,

Ванца О.В., О. Заруби, М. Клапківа, Т. Мосійчука,
В. Суслова, О. Проніна, Шандри Я.Р. та інших. Однак, сутність страхування кредитного ризику і проблеми щодо його впровадження та застосування ще
недостатньо досліджені.
Мета дослідження. Стабільне функціонування
кредитного ринку можливе за умови формування та
розвитку ринку кредитного страхування, що є окремим сегментом страхового ринку. На сьогоднішній
день на шляху розвитку страхування ризиків у банківській системі існує багато питань, які необхідно
вирішувати. Проблеми розвитку системи страхування кредитних ризиків набувають особливої актуальності на сучасному етапі, адже в умовах нестабільності економіки ризики неповернення кредитів
банкам зростають в декілька разів.
Вирішенню однієї з таких проблем і присвячена
ця стаття, метою якої є здійснення оцінки сучасного
стану кредитного страхування та дослідження основних проблем і тенденцій розвитку страхування кредитних відносин.
Виклад основного матеріалу. Банківській діяльності залежно від виду здійснюваних операцій
завжди притаманні різноманітні фінансові ризики:
кредитні, інвестиційні, валютні, депозитні тощо.
В умовах сучасних ринкових відносин, зростання
конкуренції, посилення фіскального тиску на підприємницьку діяльність особливим завданням є забезпечення стабільності та ефективності діяльності
банків, створення дієвої системи їх захисту від впливу можливих негативних факторів [2, с. 12].
Одним із суттєвих чинників стабільності діяльності банів є забезпечення функціонування системи
управління кредитним ризиком.
Кредитний ризик це ризик, який виникає у комерційного банку при здійсненні ними активних
операцій і зумовлений невиконанням позичальником своїх зобов’язань щодо кредитора, що виникає
через неспроможність позичальника, який узяв на
себе зобов’язання повернення отриманого кредиту
і сплати відсотків за користування ним. Тобто, кре-
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дитний ризик – категорія ймовірна і має дві складові – неповернення кредиту і несплату процентів за
користування цим кредитом (дохід банку). Як ймовірність кредитний ризик виникає в момент передачі
кредитних коштів позичальнику, адже у цей момент
ніколи достеменно невідомо, чи буде цей кредит повернуто банку вчасно та в повному обсязі, втратить
банк згодом свої кредитні кошти чи ні.
У практиці існує декілька способів захисту від
кредитного ризику: лімітування кредитів, диверсифікація кредитних вкладень, вивчення і оцінка кредитоспроможності позичальника, достатнє і якісне
забезпечення за виданими кредитами, та ін.
Також, засобами боротьби в Україні із проблемними активами для фінансових установ на сьогодні є:
1) колекторські компанії, діяльність яких нечітко
врегульована і, окрім часткового повернення сумнівних активів у розряд ліквідних, спричинює вороже
ставлення та несприйняття агресивних методів роботи з їхнього боку стосовно позичальників. Тобто
їхня діяльність натикається на великий спротив громадськості та зупиняється на юридичному шляхові
вирішення конфлікту;
2) реструктуризація заборгованості позичальника
за заздалегідь розробленими банком кількома варіантами, з огляду на оптимальний варіант для позичальника (пониження ставки, збільшення терміну
кредиту, «кредитні канікули» тощо);
3) звернення стягнення на заставне майно, яке
потребує тривалого юридичного супроводу, додаткових затрат, натикається на законодавчі обмеження
щодо звернення стягнення на майно і, враховуючи
його знецінення, не дає змоги повністю відшкодувати проблемний актив [3, с. 58].
4) ліквідація ліцензій у банках, які не справляються з поверненням боргів позичальників;
5) покращення банківського менеджменту [4].
Крім цього, одним із ефективних методів управління ризиками у системі кредитних відносин є страхування кредитних операцій.
Страхування кредитних ризиків полягає в зменшенні або усуненні кредитного ризику. Об’єктами
цього страхування є комерційні кредити, надані
покупцеві, банківські позики постачальнику чи покупцеві, зобов’язання і поручительства за кредитом,
довгострокові інвестиції тощо.
Страхування кредитів являє собою сукупність
різних видів страхування, які передбачають відшкодування страховою компанією кредитору коштів
у разі невиконання позичальником зобов’язань за
кредитом та (або) сплату відсотків за користування
кредитом. Таким чином, страхування спрямоване на
усунення або зменшення кредитного ризику та на
захист інтересів кредитора в ситуаціях неплатоспроможності позичальника або неповернення ним боргу
з інших причин.
Об’єктом страхування кредитних ризиків виступають майнові інтереси страхувальників, які
пов’язані з можливим настанням збитків у результаті неналежного виконання або невиконання договірних зобов’язань боржниками (контрагентами) стра-

114

хувальників. Тобто об’єктом страхування кредитних
ризиків виступають грошові зобов’язання позичальників по кредитних договорах зі страхувальниками
по повному й своєчасному погашенню кредиту, а
саме: сплата взятої в борг суми разом з відсотками
за користування кредитом. Страхування кредитних
ризиків захищає інтереси продавця або банку-кредитора на випадок неплатоспроможності боржника або
несплати боргу з інших причин.
Законом України про страхування передбачено
два види страхування кредитних ризиків: страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) і страхування виданих та прийнятих гарантій [1].
Страхувальником у першому випадку виступає
кредитор (банк), а об’єктом страхування виступає
відповідальність перед кредитором позичальників
(фізичних та юридичних осіб) за своєчасне і в повному обсязі згідно з умовами договору погашення
кредитів, а також процентної ставки за користування
кредитом протягом терміну, зазначеного в договорі
страхування.
У разі другого виду страхування договір страхування укладається з одного боку страховою компанією, а з іншого боку – кредитоотримувача. У даному
випадку об’єктом страхування є відповідальність
боржника перед кредитором (банком), який видав
кошти в кредит, за погашення кредиту (або кредиту
і відсотків по кредиту) в повному обсязі та в зазначений у договорі кредитування термін.
В закордонних країнах використовуються значно
більше видів страхування кредитних ризиків: страхування кредитів під інвестиційні проекти, товарних, фінансових кредитів, страхування нерухомих
об’єктів і предметів іпотеки переданих у заставу
тощо. Це свідчить про те, що в більш розвинених
країнах страхуванню кредитних ризиків приділяється значно більше уваги, що обумовлює більш високий рівень розвитку даного сегменту страхування.
Не дивлячись на об’єктивну необхідність мінімізації проблемних кредитів у вітчизняних банківських установах, в України на сьогоднішній день
страхові компанії економічно ще не готові на належному рівні надавати послуги страхування банківських ризиків.
Тенденції до неповернення кредитів стали загрозливими ще в період фінансової кризи 2008-2009
років. Ця тенденція триває досі. Історичний максимум показника недіючих кредитів становив 11,2% на
початку 2011 року. На сьогоднішній день за підсумками кризи 2014-го, яку експерти вважають більш
глибокою, ніж у 2008 році ситуація із поверненням
кредитів ще більше погіршилась.
За даними на 1 січня 2014 року обсяг проблемної
заборгованості банківських клієнтів в Україні склав
70,18 млрд грн, що становить 7,7% від загальної
суми виданих кредитів за рік. Відповідною є ситуація і з резервами під активні операції. У 2013 році
прослідковується скорочення створених резервів,
проте на їхню долю припадає все ще досить вагома
частка – 14,4% [5].
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Згідно статистиці Національного банку України,
загальний обсяг наданих кредитів станом на 1 березня 2015 року склав 1 309,228 млрд грн (на 1 січня
2015 він склав 1 006,358 млрд грн). У тому числі обсяг кредитів, виданих юридичним особам, на 1 березня склав 1 047,521 млрд грн, а фізичним особам –
230,461 млрд грн. Регулятивний капітал банків на
1 березня склав 117,654 млрд грн. Збиток банків за
січень – лютий 2015 року досягся 74,531 млрд грн.
(за 2014 рік становив 53,966 млрд грн). За 2014 рік
частка проблемних кредитів у сукупному обсязі наданих банками позик виросла з 7,7% до 13,5%. В лютому 2015 року частка проблемних кредитів зросла
до 16,8% [5].
Крім того, згідно оцінок міжнародних агентств,
частка проблемних кредитів в українській банківській системі набагато більша ніж як декларує НБУ.
За оцінками міжнародного рейтингового агентства
Standard & Poor’s за 2013 рік рівень проблемних кредитів у банках України становив 40% [5]. Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service
прогнозує зростання проблемних кредитів у банках
України у 2015 році до 55% від загального обсягу
кредитів від 35% у 2013 році.
В таблиці 1 приведено статистику активних операцій українських банків за 2010 – 2014 роки.
Таким чином, із наведених статистичних даних
видно, що за останні роки спостерігалось значне підвищення величини заборгованості перед банками за
кредитними операціями. Крім того, оскільки з часом
вимоги банків за наданими кредитами будуть зростати, то відповідно зростатиме потреба в страхуванні кредитного ризику, адже банкам необхідно забезпечити собі надійність повернення виданих позик.
На збільшення обсягів проблемної заборгованості в банках впливають такі фактори: економічний
спад у країні, політична нестабільність, зміни в законодавстві, неефективність управління банківською
системою, підвищення рівня безробіття, підвищення
рівня інфляції, низький рівень проведення кредитного моніторингу банку та ін.
Проблемні кредити негативно впливають на показники банку і банківської системи в цілому. Банкам необхідно на суму проблемних кредитів створювати резерви, що в свою чергу зменшує інвестиційні
можливості банків, так як замість резервування проблемних кредитів банк міг інвестувати кошти в інші
проекти.
Українські банки зіткнулися з відтоком депозитів
на тлі політичної невизначеності, причому Націо-

нальний банк підтримав ліквідність банків і ввів обмеження на зняття депозитів у валюті.
У найбільшій групі ризику зараз перебувають
банківські боржники, які взяли позику в іноземній
валюті. Розмір їхніх боргів становить майже $7 млрд.
Більше половини з них, за прогнозами експертів, перейдуть у ранг проблемної заборгованості. Трохи
краща ситуація з кредитами юридичних осіб. Валютні позики цієї категорії перевищують $26 млрд.
І обсяги неповернень навряд чи будуть принципово
відрізнятися від показників фізичних осіб.
На шляху розвитку страхування ризиків у банківській системі існує багато проблем, основними серед
яких є наступні: відсутність сприятливого клімату
для розвитку довгострокових страхових продуктів;
низька платоспроможність населення і страховиків;
недостатність інформації про страховиків тощо.
Сьогодні страхування кредитів фізичних осіб в
Україні знаходиться на низькому рівні, оскільки виникає потреба здійснювати значну кількість виплат
із настанням страхових випадків, на що не завжди
здатні страхові компанії. . Низький рівень розвитку
ринку страхових послуг пов’язаний із неправильністю дій страхових компаній по відношенню до своїх
клієнтів, оскільки вони намагаються мінімізувати
виплату премій при настанні страхових випадків. За
таких умов попит на страхові послуги є надзвичайно
низьким, так як страхові платежі є високими, а імовірність отримати премію при настанні страхового
випадку дуже низька.
Однією із причин, що перешкоджає активному
здійсненню страхування кредитних ризиків в Україні, є недостатній розвиток страхового ринку. На
сьогоднішній день основна проблема кредитного
страхування полягає в тому, що банківська система в
державі більш розвинена, ніж система страхування.
Так, у 2013 році загальний капітал страхових компаній становив менше 66 млн грн, а сумарний капітал
банків майже 14 млрд грн. Тому, при такій несумірності сум страхові компанії не в змозі забезпечити
попередження ризиків банківської системи. В той же
час, у розвинутих країнах світу ринок страхових послуг значно перевищує банківський ринок.
На сьогодні в Україні відсутні такі крупномасштабні інтегровані структури як, наприклад «Lloyd’s»
у Великобританії, які б поєднували капітал страхових і банківських компаній та створювали оптимальний набір банківсько-страхових продуктів для своїх
клієнтів. На вітчизняному ринку банківські установи
і страхові компанії функціонують окремо, без відпоТаблиця 1

Статистика активних операцій українських банків, млн. грн.
Активні операції українських банків, млн. грн.
Роки, на 01.01.15
2010
2011
2012
2013
2014
Кредити надані, з них:
747348
755030
825 320
815 327
911 402
кредити юридичним особам
474991
508288
580907
609 202
698 777
кредити фізичним особам
222538
186540
174 650
161 775
167 773
Прострочена заборгованість, %
9,40
11,20
9,60
8,90
7,70
Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/control/uk/index

01.10.2014
982 134
758 186
175 233
11,50

115

# 2(06) 2015
відної співпраці, тому повноцінної банківсько-страхової інтеграції сьогодні ще немає.
В сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки банківські установи та страхові компанії розпочали процес поступового зближення своєї діяльності з
метою збільшення обсягів кредитування, підвищення доходності, зниження адміністративних витрат та
зменшення фінансових ризиків. Таким чином, сучасними тенденціями розвитку світового ринку фінансових послуг є банківсько-страхова інтеграція, найбільш розповсюдженою формою якої повинно бути
банківське страхування.
В сучасних умовах банківсько-страхова інтеграція набуває свого поширення. На світових
ринках така сфера уже набула свого розвитку, однак, в Україні дана інтеграція потребує ще законодавчого вдосконалення, визначення відповідних органів, які будуть здійснювати регулювання
та нагляд за такою діяльністю, підвищення рівня
капіталізації страхових компаній, а також розроблення інтегрованого банківсько-страхового продукту, який буде позитивно сприйнятий серед потенційних клієнтів.
Для збільшення обсягів операцій страхових компаній зі страхування банківських кредитів, необхідно висвітлювати в економічній літературі баланси та
фінансові звіти страховиків з метою ознайомлення
з даною інформацією банків. Це дозволить банкам
отримати гарантії платоспроможності страховика, а
також спростити процедуру оформлення договору
страхування.
Ще однією важливою проблемою, яка виникає
при укладанні та виконанні договорів страхування
кредитних ризиків є недосконалість вітчизняного законодавства у цій сфері.

Недоліком страхування кредитних ризиків є те,
що страховик не вступає у безпосередні правові відносини з банком-кредитором, а пов’язаний з ним
опосередковано. Практика показує, що позичальник
дуже часто не виконує умов договору або свідомо
порушує строки їх виконання, що дає можливість
відмовити страховику у виплаті страхового відшкодування банку. Тому необхідним є вироблення загальних умов кредитного страхування, які б охоплювали найсуттєвіші норми кожного виду страхування.
На сьогоднішній день Національний банк планує
суттєво переформувати ринок фінансових послуг в
країні. Тобто, крім банківського ринку Нацбанк має
намір взяти під контроль ще й всі фінансові ринки,
включаючи страховий та фондовий.
Згідно з розробленою в НБУ «Стратегією реформування банківського сектору до 2020 року», будуть
ліквідовані Нацкомфінпослуг і Нацкомісія з цінних
паперів та фондового ринку – НКЦПФР. Підзвітні їм
компанії перейдуть на «обслуговування» до Нацбанку, який стане мегарегулятором фінансового ринку.
Страховики стануть підзвітними НБУ до середини
2015 року, а регулювання ринку цінних паперів переміститься в НБУ до середини 2016 року.
Висновки. Таким чином, можна зробити висновки, що страхування – це ефективна система зменшення впливу кредитних ризиків у банківській
діяльності. На сьогодні кредитне страхування не
одержало необхідного розвитку через нерозвиненість страхового ринку та неповноту законодавчої
бази регулювання цього напряму діяльності страховиків. Проте, надалі страхування кредитних ризиків,
очевидно, розвиватиметься не лише шляхом удосконалення діючих умов страхування, але й розширення
видів страхування кредитних ризиків.
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В статье проанализировано современное состояние системы страхования кредитных рисков. Рассмотрены
факторы, которые влияют на увеличение объемов проблемной задолженности в банках. Приведены статистические данные об объёмах проблемных кредитов в Украине. Охарактеризованы способы борьбы в Украине с
проблемными кредитами. Рассмотрена сущность страхования кредитных рисков. Охарактеризованы причины
низкого уровня внедрения страхования кредитных рисков в деятельность страховщиков. Рассмотрены перспективы развития страхования рисков в банковской системе. Рассмотрена необходимость банковско-страховой интеграции в обеспечении экономического роста в Украине.
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УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ В КОНТЕКСТІ
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Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України
Досліджено соціально-економічний зміст кадрової безпеки підприємства. Обгрунтовано доцільність
та необхідність розробки методичних засад кадрової безпеки в контексті соціально-економічного
розвитку підприємства.
Ключові слова: Кадрова безпека, кадрові загрози, соціально-економічний розвиток, кадри, персонал.

Постановка проблеми. В умовах нестабільного
стану економіки важливе значення у процесі функціонування підприємств відіграє поняття кадрової безпеки. Фактор ризику у підприємницькій діяльності
особливо збільшується в періоди кризового стану
економіки, що супроводжується інфляційними процесами, наддовгими кредитами і т.п.
В той же час, соціально-економічний зміст і вимір кадрових ризиків не визначено, не вироблені
методи виявлення факторів кадрових загроз, часто
відсутнє розуміння необхідності їх врахування в діяльності організації. У свою чергу, і наука не пропонує поки що переконливих аргументів необхідності
врахування цієї категорії ризиків і методології виявлення факторів і причин кадрових загроз, що і визначає актуальність обраного напрямку дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням кадрової безпеки присвячено велику кількість праць відомих науковців, таких, як О. Аре-

фьева, О. Герасименко, С. Даніленко, О. Кіріченко,
Т. Клебанова, Н. Логінова, Є. Олейніков, Н. Реверчук, О. Черняк, Н. Швець, В. Шликов. Також даний
вид ризику розглядають відомі вчені в області психології Е. Берн, Е.С. Жаріков, А. Парамонов.
Формулювання цілей дослідження. Метою данного дослідження є розвиток теоретичних аспектів
управління кадровою безпекою в контексті соціально-економічного розвитку підприємства для зиження рівня та кількості загроз які послаблюють ступінь
захищенності організації.
Виклад основного матеріалу. Вивченню
питань,пов’язаних із кадровою безпекою підприємства та його економічною стійкістю, було присвячено наукових досліджень як у світовій економічній
літературі, так і в роботах вітчизняних науковців.
Н. Швець розглядає кадрову безпеку як процес запобігання негативним впливам на економічну безпеку
підприємства через ризики і загрози, пов'язані з пер-
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соналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими відносинами загалом [1].
О. Кіріченко розуміє під кадровою безпекою правове та інформаційне забезпечення процесу управління персоналом: вирішення правових питань
трудових відносин, підготовку нормативних документів, що їх регулюють, забезпечення необхідною
інформацією всіх підрозділів управління персоналом [2]. С. Даниленко під кадровою безпекою розуміє стан захищеності господарського суб’єкта від
кадрових небезпек і загроз, що трактується як процес запобігання негативних впливів на економічну
безпеку підприємства за рахунок усунення ризиків і
загроз, пов’язаних з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими відносинами в цілому
[3]. На думку Ш. Лопнової кадрова безпека підприємства – це найбільш важлива складова економічної
безпеки підприємства, яка має на меті виявлення,
знешкодження, запобігання, відвернення та попередження загроз, небезпек і ризиків, які спрямовані
на персонал та його інтелектуальний потенціал, і ті,
які йдуть безпосередньо від нього, що повинно проявлятися в системі управління трудовими ресурсами
та в кадровій політиці підприємства. [4] Узагальнюючи вищенаведене можна сказати, що кадрова безпека –це процес запобігання негативних впливів на
економічну безпеку підприємства за рахунок ризиків
і загроз, пов'язаних з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими відносинами в цілому.
Як стверджують науковці [5] українська специфіка
кадрової безпеки характерізується дією двох груп
факторів, об’єктивними та суб’єктивними чинника-

ми. До обєктивних чинників належать ті, дія яких
не залежить від господарської поведінки конкретних
працедавців:
– орієнтація вітчизняних підприємців на активне
використання методів недобросовісної конкуренції;
– спеціфічна трудова ментальність українців;
– недоліки чинного законодавства.
До суб’єктивних чинників належать ті, дія яких безпосередньо залежить від конкретних роботодавців:
– неефективність системи управління персоналом організації;
– асоціальні орієнтири власників конкретної організації;
– недостатня професійна підготовка керівників
структурних підрозділів організації.
У різних сферах економічної діяльності загрози
кадровій беспеці організацій мають свою специфіку,
яка визначаеться вирогідністю факторів загроз. Тому
актуальним завданням є розгляд сутності та змісту
загроз кадрової безпеки, що дозволяє комплексно
уявити зовнішнє і внутрішнє середовище організації, виявити і згрупувати чинники деструктивного
характеру, що мають відношення до персоналу організації, і на цій основі розробити методичні підходи
до забезпечення її кадрової безпеки.
До загроз кадрової безпеки фірми М. Корольов
зараховує навмисні дії і помилки співробітників, а
також злочинні дії персоналу через низький рівень
професіоналізму і недобросовісності [6].
Дослідження І. Швець присвячено ризикам, що
виникають на кожному етапі взаємодії між працівником та підприємством, оцінці їх вірогідності і методам попередження [7]. Д. Рисіна визначає
конкретні посади, групи ризику і моменти
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почуття образи, роздратування і жаги помсти, після
звільнення може почати дії, спрямовані проти компанії: оскаржувати рішення керівництва компанії в
суді, публікувати або поширювати негативну інформацію про діяльність компанії, готувати фізичну розправу над особами, яких він вважає винними у своїх проблемах, знищувати документи, необхідні для
продовження роботи компанії, тощо.
Досліджено, що основною групою ризику є
люди, що попали під вплив найбільш поширених
видів залежностей, в результаті вони мають девіантну поведінку, яка характеризується відхиленням від
норми (закону, звичаю).
Служба кадрової безпеки має розпізнавати і ліквідувати (або огороджувати) з колективу працівників, які входять або потенційно можуть увійти до тієї
або іншої групи ризику.
При цьому встановлено, що суть ризику полягає
у наступному:
1. Можливість управління працівником, що входить в групу ризику, ззовні, що може бути направлено на дестабілізацію організації (здобуття секретів,
відведення клієнтів і так далі).
2. Постійні спроби залежного розповсюдити
вплив своїх згубних пристрастей, звичок на тих, хто
його оточує, пошук або формування ним кола однодумців, тобто збільшення кількості представників
групи ризику в організації.
3. Задоволення своїх залежностей індивідом за рахунок тимчасових і матеріальних ресурсів працедавця.
4. Руйнування стабільного працездатного колективу (команди).
5. Схильність до злочинних дій і порушень в наслідок задоволення своїх залежностей.
До основних груп ризику відносяться члени неформальних угруповань, алкоголіки, наркомани,
гравці, учасники фінансових пірамід. [10] Розрізняють наступні види залежностей:
– фармакологічні (хімічні) – це такі залежності, як
наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління, токсикоманія;
– субстанціональні залежності включають
комп'ютерні, гральні, емоційні співзалежності (сексі любовні залежності), трудо- чи роботоголізм і багато інших;
– харчові залежності, які об'єднуються згідно
своєму найменуванню.

Основні групи ризику

Виділяють такі основні джерела загроз із зовнішнього середовища:
– Корумповані представники органів влади (проведення перевірок або оперативних заходів в ініціативному порядку або на замовлення конкурентів з
метою закриття підприємства чи вимагання хабарів);
– Підприємства-конкуренти, які здійснюють різного роду акції (в тому числі прямі погрози, шантаж,
економічне шпигунство тощо);
– Кримінальні структури (прямий тиск на підприємство та його партнерів, організація нападів на підприємство і його власність тощо);
– Підприємства-постачальники (зміна цінової політики та зміна умов поставки ресурсів, сировини і
комплектуючих);
– Підприємства-споживачі (відмова від закупівель продукції, вимоги про зміну цін та умов поставки і т.п.);
– Фахівці з інформаційних технологій, які не є
співробітниками підприємства, несанкціоновано
проникаючі в систему інформаційних ресурсів;
– Фінансово-кредитні установи (несподівана відмова в кредиті або затримка проводки платежів).
Джерелами внутрішніх загроз є співробітники компанії. При цьому можна виділити наступні три рівні:
– Перші керівники і топ-менеджери (пряме шахрайство, фальсифікація звітності, розкрадання майна, отримання відкатів, надання або продаж конкурентам інформації, що є комерційною таємницею
підприємства);
– Менеджери, співробітники-фахівці основних і
допоміжних виробництв (пряме злодійство фінансових, інформаційних засобів та продукції, нецільове
використання техніки, обладнання, інформаційно-обчислювальних засобів та ін., Продаж відомостей, що
становлять комерційну таємницю підприємства, та ін.);
– Робітники (крадіжка готової продукції, сировини, комплектуючих, фінансових коштів, нецільове
використання транспортних засобів і спеціальної
техніки та обладнання, умисний виведення з ладу
техніки, обладнання, інформаційних ресурсів, псування сировини та ін. За винагороду на замовлення
третіх осіб та ін.).
Вивчення сутності суб'єктно-об'єктних відносин
кадрової безпеки дозволяє зробити висновок, що в їх
основі лежать загрози безпеці, реалізовані суб'єктом
погроз по відношенню до об'єкта безпеки, якими виступають ресурси організації (матеріальні, людські,
інформаційні і т. д.). При цьому персонал організації
може виступати одночасно і як суб'єкт, і як об'єкт загроз, а це означає, що загрози кадрової безпеки носять двовекторний, зустрічний характер.
При розгляді персоналу як суб'єкта загроз
об'єктом безпеки виступають ресурси роботодавця
(інформаційні, інтелектуальні, матеріальні та ін.).
У цьому випадку суб'єктом загроз кадрової безпеки
можуть бути не тільки працівники, які перебувають
у трудових відносинах з роботодавцем. Обгрунтованим представляється включення до їх складу пошукачів вакантної посади, а також колишніх працівників організації. Колишній працівник, який затаїв

Члени неформальних
угруповань
Ігромани
Нарко та алкозалежні
люди

Рис. 2. Найбільш вагомі групи кадрового ризику
на підприємстві
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Нейтралізація негативного впливу залежних співробітників на організацію полягає в наступному:
– вхідний контроль пристрастей і залежностей
(повне анкетування, перевірка заявлених відомостей, ефективна співбесіда з метою виявлення зовнішніх ознак такої поведінки та ін.);
– ретельний контроль під час терміну випробування або адаптації працівника;
– постійна готовність адміністрації до «безпечного» звільненню працівника з групи ризику при
чіткому оформленні подій дисциплінарної практики
у вигляді актів, пояснювальних, проведенні грамотного внутрішнього розслідування перед планованим
звільненням представника групи ризику.
Методи попередження загроз кадровій безпеці
підприємства:
– На стадії найму працівника – комплекс заходів безпеки при прийомі на роботу і прогнозування
благонадійності. Передбачає розгляд питань безпеки
компанії на таких етапах, як пошук кандидатів, процедури відбору, документальне і юридичне забезпечення прийому на роботу, випробувальний термін і
адаптація. Включає в себе дотримання процедури
безпеки в діяльності кадровиків при підготовці атестації, при плануванні навчання.
– Забезпечення лояльності – комплекс заходів
по встановленню позитивних відносин працівників
до роботодавців. На сьогоднішній день забезпечення найбільш продуктивної діяльності персоналу
можливе шляхом досягнення його задоволеності
умовами роботи, винагородою, кар’єрним ростом і
перспективами, колективом, захистом від зовнішніх загроз, інакше кажучи, забезпечення лояльності
працівників [11].Лояльні працівники з розумінням
ставляться до проблем підприємства, готові довше
терпіти фінансові негаразди, понаднормову роботу.
Лояльні працівники намагаються сприяти формуванню позитивного іміджу компанії, дотримуються
так званого кодексу честі, який не дозволяє їм працювати на конкурентів. І навпаки, нелояльні працівники схильні до використання ресурсів підприємства в особистих інтересах, сприяють витоку цінної
інформації. Чим більше підприємство турбується
про свій персонал, тим більша лояльність персоналу.
Ця залежність є основною при формуванні кадрової
політики та забезпеченні кадрової безпеки.
– Контроль кадрового середовища – комплекс
заходів з встановлених для персоналу, в тому числі
для адміністрації, регламентів, обмежень, режимів,
технологічних процесів, оціночних, контрольних та
інших операцій, процедур безпеки. Цей комплекс
безпосередньо націлений на ліквідацію можливостей заподіяння шкоди та відпрацьовується, як правило, службою безпеки або іншими підрозділами, але в
меншій мірі службою персоналу.
У контексті соціально-економічного розвитку
підприємства розглядають такі напрями попередження загроз кадровій безпеці підприємства:
– підбір кваліфікованих кадрів,
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– створення оптимальних систем стимулювання
і мотивації,
– підвищення кваліфікації співробітників,
– навчання персоналу та його розвиток,
– розробка і проведення заходів з оцінки діяльності співробітників,
– формування кадрового резерву,
– створення бренду привабливого роботодавця,
– менеджмент корпоративної культури компанії.
Також необхідно розглятути мотиваційний аспект
попередження загроз кадрової безпеки підприємства.
Чим вище мотивація співробітників – тим краще вони
працюють, і тим більш високий прибуток отримує
підприємство. Потрібно визначати цілі та мотиви
співробітників, навчити їх оцінювати ефективність
виконаної ними роботи. Для цього необхідно створити таку систему, при якій працівники зможуть самі
помічати зростання власного професіоналізму.
Це можно зробити через рейтингову систему оцінок. Якщо результат не можна виміряти в чисельній
формі, треба сформувати шкалу оцінки продуктивності праці. Необхідно відстежувати рівень мотивації
через спеціальні тести. У більшості компаній керівники уявлення не мають про реальний рівень мотивації персоналу. Але лише розуміючи серйозність проблеми, можна її вирішити. Мотивацію якісної роботи
персоналу слід розуміти як внутрішню причину, що
спонукає працівника на продуктивну роботу.
Тому основну увагу в мотивації якісноїроботи
приділяють умовам роботи (комфортність, безпечність, результативність.), пам’ятаючи про те, що працівники за рахунок роботи забезпечують передусім
свої власні потреби й інтереси.
Негаразди якраз виникають у тих організацій, де
працівники не можуть повною мірою забезпечити
свої потреби й інтереси, які є досить актуальними
для працівників.
Висновки. Категорія «кадрова безпека», її складові частини та напрямки забезпечення являють собою на сьогодні недостатньо вивчену галузь. Кадрова безпека є складовою економічної безпеки, котру
варто розглядати як сукупність умов, за яких потенційно небезпечні для підприємства дії або обставини попереджені або зведені до такого рівня, за якого
вони не спроможні завдати шкоди встановленому
порядку функціонування підприємства, збереженню й відтворенню його майна та інфраструктури і
перешкодити досягненню підприємством стратегічних цілей. Від ступеня ефективності організації та
функціонування системи кадрової безпеки багато в
чому залежать основні характеристики системи забезпечення економічної безпеки підприємства.
Отже, кадрова безпека – досить складне явище
в сфері управління персоналом та сприяння на цій
основі економічній безпеки підприємства. В умовах зростаючої ролі людського фактору важливим є
уточнення методологічних основ управляння кадровою безпекою у контексті соціально-економічного
розвитку підприємства.
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У статті проаналізовано історичні етапи розвитку знань про витрати, розглянуто їх загальноекономічний зміст з точки зору сучасних авторів та нормативного законодавства. Результати аналізу накопиченого теоретичного та практичного досвіду свідчать про відсутність єдиної позиції і чітких пояснень
щодо обліку собівартості в цій галузі та наявність лише загальних рекомендацій. За даними результатів дослідження визначена сутність поняття «витрати ресторанного господарства» та сформульовано
його визначення. Вагомою проблемою є недосконалість існуючих методик облікового відображення
діяльності закладів ресторанного господарства в частині суперечності існуючих підходів до обліку
нормам Інструкції до застосування плану рахунків, П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати».
Ключові слова: ресторан, витрати, собівартість.

Постановка проблеми. Більшість підприємств
ресторанної галузі використовують в бухгалтерському обліку елементи господарського механізму торгівлі, при якому стає проблемним облік собівартості
і визначення рентабельності окремих видів продукції, що обумовлює необхідність удосконалення обліку виробничих витрат.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами обліку собівартості та підвищення ефективності управління витратами підприємств харчування
переймались такі вітчизняні вчені як М.Т. Білуха,
Ф.Ф. Бутинець, Б.В. Гринів, А.П. Грінько, О.В. Чумак, Л.Д. Лозінський, Л.М. Котенко, В.В. Новодворська, Н.Л. Панасенко, Л.О. Солошенко, О.М. Столяренко, Л.В. Чижевська та ін. Але питання управління
витратами підприємств харчування потребують додаткового дослідження з метою визначення найбільш оптимальних шляхів оптимізації витрат для
даних підприємств.
Метою статті є дослідження методологічних аспектів виробничих витрат підприємств ресторанного господарства (підприємств харчування).
Виклад основного матеріалу. Економічною теорією розглядаються різні підходи до визначення поняття «витрати виробництва», а також визначаються
різноманітні складові їх класифікації. Витратами
виробництва вважаються витрати ресурсів, що понесені на виготовлення товарів та послуг, виражені
в грошовій формі. Процес виробництва характеризується витратами живої й уречевленої праці і у витратах процесу виробництва понесені затрати праці
набувають форм затрат капіталу [3, с. 28].
Вітчизняна економічна література розглядає витрати виробництва як витрати суспільства, і як витрати його первинної ланки – підприємства. Витратами суспільства вважаються матеріальні витрати і
витрати живої праці, які складають вартість виробленої продукції, виготовленої для суспільства. Це
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спожиті засоби виробництва, заробітна плата, прибуток, які набули форми вартості продукції. Вартість
продукції за мінусом собівартості становить розмір
прибутку підприємства. Тобто, витратами підприємства виражаються реальні виробничі відносини ринкової системи господарювання [4, с. 56].
Західна економічна література поняття виробничих витрат розглядає з іншої позиції. Основа західної
теорії витрат – обмеженість ресурсів і можливості
альтернативного їх використання. За думкою західних економістів, виробничі витрати кожного окремого підприємства можна розглядати як економічні (вмінені) витрати, так і як бухгалтерські (явні) [1, с. 155].
Економічними витратами вважають явні (зовнішні) витрати виробництва на придбання ресурсів, які
не належать власнику підприємства, а також неявні
(внутрішні) витрати, тобто альтернативні витрати,
які є власними виробничими ресурсами підприємства. Загалом, це усі виробничі ресурси, що не залежать від того, чи вони власність підприємства, чи
придбані на ринку.
Бухгалтерськими витратами вважаються всі витрати виробничого процесу, які можна пов’язати з
придбанням ресурсів за ринковими цінами, необхідними, щоб забезпечити виробництво продукції.
Тобто, вони є грошовими витратами, що понесені на
придбання виробничих ресурсів, неналежних підприємству [4].
Деякі випадки підприємницької діяльності потребують витрат, які підприємство не зможе відшкодувати собі при жодних умовах. Такі витрати називаються неповоротними витратами підприємства.
У сучасній політичній економії також розрізняють поняття «граничні витрати». Це витрати підприємства, які є необхідними для виробництва кожної
додаткової одиниці продукції. Вони показують зміни
витрат підприємства, які пов’язані із зменшенням
або збільшенням обсягів виробництва на одну до-
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даткову одиницю продукції. З огляду на ці поняття,
Вивчення теоретичних положень, праць вітчизняних
вчені-економісти запроваджують поняття «серед- і зарубіжних вчених, практики діяльності підприємств
ні витрати», які визначаються діленням постійних галузі свідчить, що проблема методологічного і нормаі змінних витрат на кількість виробленої продукції. тивного забезпечення обліку та аналізу витрат підприДля визначення середніх змінних витрат необхідно ємств ресторанного господарства в науковій економічподілити суму змінних витрат на кількість виро- ній літературі вивчена недостатньо повно [2, с. 504].
бленої продукції. При порівнянні середніх витрат з
Враховуючи специфіку виробничого процесу на
ціною продукції, визначають, чи є прибутковим ви- підприємствах ресторанного господарства та неоробництво [3, с. 134].
днозначний методичний підхід до обліку витрат,
Розглянемо економічну сутність та методологіч- постає необхідність наукового обґрунтування принні аспекти виробничих витрат на підприємстві рес- ципів формування та організації обліку собівартості
торанного господарства (підприємств харчування).
виготовленої продукції.
В першу чергу важливо зазначити, що відсутність
Як відомо, основною функцією підприємств ресєдиного підходу до назви досліджуваної галузі при- торанного господарства є здійснення виробництва
зводить до неоднозначності та суперечливості трак- продукції, отже постає необхідність обґрунтованого
тувань понять, таких як «ресторанний бізнес», «рес- розрахунку собівартості продукції власного виробторанне господарство», «громадське харчування» та ництва, а також необхідності організації обліку на
спричиняє проблемні питання в процесі правового підприємствах ресторанного господарства таким чирегулювання діяльності підприємств ресторанного ном, щоб обчислювати собівартість продукції згідно
господарства. В ході дослідження встановлено, що з вимогами національних стандартів обліку, що додля позначення такої сфери діяльності слід засто- зволить ефективніше управляти не лише прибутком,
совувати поняття «ресторанне господарство» – вид асортиментом продукції, обсягом її реалізації, але й
економічної діяльності суб’єктів господарювання оборотним капіталом підприємства.
щодо виготовлення та продажу продукції власного
Одним із головних аспектів формування собіварвиробництва та купівельних товарів, які призначені тості є науково-обґрунтована класифікація витрат.
для споживання на місці, з організацією дозвілля або без нього [4, с. 58]. Отже, рестоВиробництво харчів, тобто продукції,
Обслуговування процесу споживання
призначеної для негайного споживання
ранне господарство – це відокремлена галузь
(точніше, підгалузь) торгівлі, яка має певну
Виготовлення харчових напівфабрикатів і
Продаж продукції споживачам
спеціалізацію (рис. 1).
кулінарно-кондитерських виробів
У ресторанному господарстві процес доведення товарів до споживача дещо складні- Рис. 1. Спеціалізація підприємств ресторанного
ший, ніж у звичайній торгівлі, має певні озна- господарства
ки виробництва, бо майже всі придбані для
поточної діяльності товарні запаси тією чи
Складові витрат
іншої мірою підлягають переробці. Точніше, Витрати виробництва
Витрати обігу
ресторанне господарство – це не лише торгівля й виробництво водночас; у єдиному зв’язку
з ними й сфера обслуговування (наприклад,
Витрати споживання (обслуговування)
виконання замовлень, доставка тощо). Тому
витрати підприємств ресторанного господар- Рис. 2. Складові витрат підприємств ресторанного
ства, хоча і враховуються як єдине ціле, мож- господарства
на розкласти на певні складові (рис. 2).
Загальні умови визнання витрат наступні:
За способом включення до собівартості
Відносно виробничих процесів
за умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, вони відображаються у
За економічною роллю
За економічним змістом
Звіті про сукупний дохід (Звіті про фінансові результати) в момент вибуття активів або
Залежно від впливу на них змін в обсязі виробництва
збільшення зобов’язань, які призводять до
зменшення власного капіталу [4, с. 57].
Рис. 3. Аналітичні угрупування витрат для формування
Проте, незважаючи на прийняття ві- собівартості продукції у підприємствах ресторанного
тчизняних положень (стандартів) бухгал- господарства
терського обліку (далі П(С)БО), більшість
підприємств ресторанної галузі продовжуЗалежно від ухвалених управлінських рішень
Відносно втрачених активів
ють використовувати в бухгалтерському
обліку елементи господарського механізму
торгівлі, при якому стає проблемним обВідносно потужності підприємства
За інтервалом вирахування
лік собівартості та витрат виробництва, що
обумовлює необхідність гармонізації обліку Рис. 4. Аналітичні угрупування витрат для прийняття
собівартості із П(С)БО та підвищення ефек- управлінських рішень у підприємствах ресторанного
господарства
тивності управління витратами.
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При цьому необхідно врахувати, що існують різні
проблеми, для вирішення яких потрібна інформація
стосовно витрат, і що обсяг цієї інформації змінюється при переході від однієї проблеми до іншої.
Основним принципом, який покладено в основу при визначенні класифікації витрат підприємств
ресторанного господарства є різні аналітичні угрупування тих самих витрат для різних цілей. У зв’язку
з цим виділено певні аналітичні угрупування витрат.
Щодо формування собівартості виготовленої продукції таке угрупування витрат наведено на рис. 3.
Аналітичні угрупування витрат для прийняття
своєчасних управлінських рішень в підприємствах
ресторанного господарства наведено на рис. 4.
При цьому необхідно зазначити, що кожне аналітичне угрупування має свій практичний зміст, враховує специфіку виробництва і сприяє економічно
обґрунтованому віднесенню витрат на собівартість
продукції.
За сучасних умов підприємства мають повну самостійність при визначенні класифікаційних ознак,
при цьому їх повинно бути стільки, щоб можна було
одержати повнішу інформацію щодо витрат виробництва для задоволення потреб різних рівнів управління. Склад і структура витрат визначається характером та умовами виробництва продукції при тій або
іншій формі власності, співвідношенням матеріальних і трудових витрат, інших чинників.
Більш доцільним є розуміння під витратами виробництва матеріальних витрат на виготовлення
продукції власного виробництва. А витрати обігу –
це витрати матеріальних, грошових і трудових ресурсів, що пов’язані з процесом обігу (придбання,
реалізація) готової продукції та товарів, виражених
в грошовій одиниці.
Таким чином, для контролю та аналізу виробничих витрат (поряд із групуванням їх за економічними
елементами) використовується групування витрат за
статтями калькуляції (табл. 1), за якими і розраховується собівартість продукції.
Класифікація витрат за калькуляційними статтями собівартості розкриває цільове призначення витрат та їх зв’язок з технологічним процесом. Групування витрат за статтями калькуляції дає можливість
бачити витрати за їх місцем та призначенням, знати,
яку суму підприємство витрачає на виробництво та
реалізацію окремих видів продукції (робот, послуг).
Для підприємств ресторанного господарства, як
свідчить практика, доцільно використовувати класифікацію витрат за трьома основними напрямками:
для визначення собівартості продукції та формування фінансового результату; за видами господарської
діяльності; для прийняття управлінських рішень.
Таке групування сприяє підвищенню інформативності процесу обліку та аналізу витрат і собівартості продукції. Специфіка витрат ресторанного
господарства полягає в тому, що вони включають
витрати виробництва, витрати обігу (реалізації) і витрати з організації споживання.
Таким чином, до витрат виробництва (приблизно
50-55% усіх витрат) належать витрати на заробітну
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плату робітникам кухні, на амортизацію основних
виробничих засобів, оренду й утримання виробничих приміщень, на газ і електроенергію для виробничих потреб й інші виробничі витрати.
Таблиця 1
Групування витрат за статтями калькуляції
Стаття
Деталізація
І. Прямі витрати
Сировина, матеріали, покупні комплектуючі вироби,
напівфабрикати, паливо,
основна та додаткова заробітна плата, відрахування на
соціальні заходи, ін.
ІІ. Загальновиробничі
2.1 Постійні витрати
витрати (включаються 2.2 Змінні витрати
до собівартості продукції)
ІІІ. Інші витрати (не
3.1 Адміністративні витрати
включаються до собі3.2 Витрати на збут
вартості продукції)
3.3 Інші операційні витрати
IV. Інші витрати
4.1 Фінансові витрати
4.2 Інші витрати
4.3 Витрати на сплату податку на прибуток
4.4 Надзвичайні витрати
Висновки. На відміну від інших галузей економіки, в ресторанному господарстві вартість сировини та матеріалів у витрати виробництва не входить.
Отже, витрати виробництва є не повною собівартістю готової продукції, а тільки затратами, що
пов’язані з ходом її виготовлення.
Витрати обігу (10-15%) – це грошова форма витрат живої і уречевленої праці з реалізації товарів
й доведення їх до конкретного споживача: витрати
на заробітну плату буфетникам, касирам і, частково,
офіціантам, на амортизацію та утримання торговельного обладнання, витрати на рекламу, тощо.
До витрат з організації споживання належать витрати на оренду, амортизацію і утримання приміщень
і обладнання обідніх залів, на заробітну плату робітників, що пов’язані з організацією споживання та ін.
Таким чином, для розгляду категорії «витрати виробництва» правильніше застосовувати термін «затрати», оскільки відповідно до ПСБО 16 «Витрати»,
«витрати» – це зменшення економічної вигоди протягом звітного періоду або збільшення зобов’язань
підприємства, що веде до зменшення капіталу, а «затрати», як обґрунтовано професором Л.В. Нападовською – це вартісний вираз використаних у процесі
діяльності підприємства матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів.
Отже, «затрачаючи» на виробництво продукції
певні ресурси це не призводить до зменшення капіталу підприємства, з цього випливає, що виробничі затрати не є витратами. Ґрунтуючись на принципах П(С)БО 16 «Витрати», на підприємствах
ресторанного господарства до складу виробничої
собівартості продукції входять затрати на сировину поряд з розподіленими загальновиробничими
витратами.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА
Олексюк М.С.
студент
Винницкого торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета
В статье проанализированы исторические этапы развития знаний о расходах, рассмотрено общеэкономическое
содержание с точки зрения современных авторов и нормативного законодательства. Результаты анализа, накопленного теоретического и практического опыта свидетельствуют об отсутствии единственной позиции и четких объяснений относительно учета себестоимости в этой отрасли и наличии лишь общих рекомендаций. По
данным результатов исследования определенная сущность понятия «расходы ресторанного хозяйства» и сформулировано его определение. Весомой проблемой является несовершенство существующих методик учетного
отражения деятельности заведений ресторанного хозяйства в части противоречия существующих подходов к
учету нормам Инструкции к применению плана счетов, П(С)БУ 9 «Запасы»и П(С)БУ 16 «Расходы».
Ключевые слова: ресторан, расходы, себестоимость.

ECONOMIC ESSENCE AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF PRODUCTION
CHARGES IS ON ENTERPRISES OF RESTAURANT ECONOMY
Oleksiuk M.S.
Student
Vinnytsia Institute of Trade and Economics
of the Kyiv National University of Trade and Economics
In article is analysed the historical stages of development of knowledge about charges, they areconsidered maintenance
from thepoint of view of modern authors and normative legislation.The results of analysis of the accumulated theoretical
andpractical experience testify to absence of only position and clear explanations in relation to the account of prime
price inthis industry and presence only of general recommendations. From data of results of research certainessence
of concept «charges of restaurant economy» and hisdetermination is set forth.
Keywords: restaurant, charges, prime price.
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ДОХІДНА БАЗА РЕГІОНАЛЬНИХ БЮДЖЕТІВ
ТА НАПРЯМИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ
Пержун О.А.
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Буковинського державного фінансово-економічного університету
Науковий керівник: Баніт Ю.В.
кандидат економічних наук
Буковинського державного фінансово-економічного університету
Досліджено теорію та практику формування доходів місцевих бюджетів за умов ринкових трансформацій українського суспільства. Розглянуто структуру доходів місцевих бюджетів Чернівецької
області за 2011-2013 роки відповідно до бюджетної класифікації. Проаналізовані основні проблеми
формування дохідної частини місцевих бюджетів і запропоновано шляхи їх вирішення на основі вдосконалення податкової бази.
Ключові слова: регіональні бюджети, місцеві бюджети, Бюджетний кодекс України, місцеве самоврядування, доходи місцевих бюджетів, дохідна база, податкові надходження, неподаткові надходження, міжбюджетні трансферти, регіональні податки.

Постановка проблеми. Доходи бюджету України належать до найбільш проблемних напрямків
управлінської діяльності. Недосконалі методики бюджетного планування та регулювання, нераціонально побудована система доходів, постійне прийняття
поправок до бюджетного нормативно-правового забезпечення, ухилення від сплати податків та недовиконання планових показників бюджету – є результатом неефективних та недостатньо обґрунтованих
теоретичних засад формування доходів бюджету та
здійснення управління ними.
Питання оптимізації формування доходів регіональних бюджетів та виявлення методів їх зростання
набувають особливої актуальності в умовах трансформації української економіки на ринковий лад.
Діюча система формування дохідної бази бюджетів
України характеризується низьким рівнем частки
власних доходів обласних та районних бюджетів,
що впливає на збільшення обсягів міжбюджетних
трансфертів. У зв’язку з цим постає потреба у більш
детальному дослідженні засад щодо акумулювання
доходів регіональних бюджетів та в обґрунтуванні
системи практичних рекомендацій щодо забезпечення їх стабільності та зміцнення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку регіональних бюджетів є предметом
наукових досліджень провідних вітчизняних та зарубіжних учених. Зазначені проблеми знайшли відображення у працях науковців, зокрема Д.В. Гризоглазов [2], А.В. Кулай [4], Ю.В. Сибірянська [7] та
В.Д. Макогон [5]. Належне місце у розробці цих проблем займають роботи західних вчених А.Вагнера,
Р.Гнейста, Л.Штейна. Більшість наукових праць з
питань місцевих фінансів орієнтована на виявлення
загальних тенденцій функціонування регіональних
бюджетів, їх формування та використання коштів.
Водночас бракує наукових і практичних напрацювань щодо окреслення шляхів оптимізації формуван-
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ня власних доходів регіональних бюджетів, які б відповідали сучасним вимогам економічного розвитку і
задовольняли потреби суспільства.
Формулювання цілей статті. Основними цілями
дослідження є наукове обґрунтування та поглиблення теоретико-методологічних підходів і рекомендацій з удосконалення дохідної бази регіональних
бюджетів з метою їх ефективного функціонування в
сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження.
В економічній системі держави регіональні бюджети використовуються як інструмент перерозподілу
ВВП, державного регулювання на макрорівні, регіональної, фінансової, економічної політики. Регіональні бюджети впливають на соціально-економічний розвиток, фінансову безпеку і стабільність,
розвиток демократії, добробут населення [2, с. 7].
Роль регіональних бюджетів як інструментів реалізації економічної політики органів місцевого самоврядування сприяє фінансовому забезпеченню пріоритетних напрямів їх діяльності. За допомогою регіональних
бюджетів реалізуються регіональні програми, пов’язані
із підвищенням життєвого рівня населення, створення
нових робочих місць, виплатою допомоги соціально
незахищеним верствам населення [4, с. 36].
На даний час вагомість регіональних бюджетів в
Україні залишається низькою і не відповідає призначенню місцевого самоврядування у наданні суспільних послуг. Причиною цьому є незначні фіскальні
повноваження органів місцевого самоврядування,
неврегульованість деяких аспектів їх діяльності, що
потребує розробки заходів для посилення ролі регіональних бюджетів в економічній системі держави.
Розглянемо організацію та практику формування
регіональних бюджетів в умовах діючого Бюджетного кодексу України, досліджуючи динаміку та структуру надходження коштів до регіональних бюджетів
на прикладі Чернівецької області.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Проаналізуємо доходи місцевих бюджетів Чернівецької області в розрізі складових бюджетної класифікації за 2011 та 2013 роки (табл. 1).
Аналізуючи дані табл.1 можна відмітити, що доходи в 2013р. в порівнянні з 2012 роком на 135936,3
тис. грн. є більшими, а в 2013 році в порівнянні з
2011 роком – більшими на 267707,6 тис. грн. Якщо
брати до уваги відсоткове відношення, можна зауважити, що видатки у 2013 році в порівнянні з 2012
роком зросли на 30%, а в порівнянні з 2012 роком –
на 11,7%. Найменшу частку становлять доходи від
операцій з капіталом та цільові фонди.
Найбільшу частку займають податкові надходження, тому розглянемо їх складові (табл.2).
Найбільшу частку серед податкових надходжень
займає податок на доходи фізичних осіб, який у 2012
становив 71,9% від загальної суми, а у 2013 році –
66,6%. Друге місце займає плата за землю, яка у 2012
році становила 12,7%, а у 2013 році – 12,4% від загальної суми.
Детальний аналіз формування регіональних бюджетів в сучасних умовах засвідчив, що регіональні
податки і збори поступово втрачають фіскальну роль
у місцевому оподаткуванні. Важливим на шляху
зміцнення власних доходів регіональних бюджетів
стане внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів
України «Про місцеві податки і збори» в частині
перегляду граничних розмірів ставок регіональних
податків і зборів, що дасть змогу зробити більш
якісним і стабільним функціонування житлово-комунального господарства та соціальних програм,

прийнятих місцевими територіальними громадами
[4, с. 648].
Проведений порівняльний аналіз динаміки трансфертів з державного бюджету показав, що обсяги
офіційних трансфертів, виділених місцевим бюджетам Чернівецької області у 2013 році в порівнянні з
2011 р. збільшились на 35,5%, тобто на 866202 тис.
грн., відповідно у порівнянні із 2012 роком – 6,1%
або на 189192,8 тис. грн. (див. рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка офіційних трансфертів місцевих
бюджетів Чернівецької області за 2011-2013 роки
*Джерело: розроблено автором на основі даних [11]

Головною метою бюджетних трансфертів повинно стати надання фінансової допомоги і збалансування регіональних бюджетів тих територій, які
мають менший податковий потенціал, а, отже, є
«біднішими» у фінансовому відношенні.
Наслідком реформування економіки в Україні
стало підвищення рівня бюджетної забезпеченості
Таблиця 1

Динаміка доходів місцевих бюджетів Чернівецької області за 2011-2013 роки
Найменування доходів
Податкові надходження
Неподаткові надходження
Доходи від операцій з капіталом
Цільові фонди
Всього доходів
Офіційні трансферти

2011 р.

2012 р.

2013 р.

782 231,8
206 101,1
19 498,3
23 639,6
1 031 470,7
2 437 334,9

916 922,3
216 267,6
11 814,2
18 238,0
1 163 242,0
3 114 344,1

989 827,9
296 961,4
5 106,3
7 282,8
1 299 178,3
3 303 536,9

*Джерело: розроблено автором на основі даних [11]

тис. грн.
Відхилення (+,-) 2013 року до
2011 року
2012 року
+207596,1
+72905,6
+90860,3
+80693,8
-14392
-6707,9
-16356,8
-10955,2
+267707,6
+135936,3
+866202
+189192,8
Таблиця 2

Аналіз податкових надходжень місцевих бюджетів Чернівецької області за 2011-2013 роки
Податкові надходження

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Податки на доходи, податки на прибуток, по- 583 020,6 659 410,6 700 390,5
датки на збільшення ринкової вартості
Податки на власність
25 699,0 34 253,3 39 631,6
Збори за спеціальне використання природ126 334,1 133 514,7 139 346,4
них ресурсів
Інші податки
204,2
28,7
2,1
Місцеві податки і збори
43 228,2 96 784,1 104 946,5
Інші податки та збори
3 745,7
6 789,8
5 510,8

*Джерело: розроблено автором на основі даних [11]

тис. грн.
Відхилення (+,-) 2013 року до
2011 року
2012 року
+117369,9

+40979,9

+13932,6

+5378,3

+13012,3

+5831,7

-202,1
+61718,3
+1765,1

-26,6
+8162,4
-1279
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Чернівецької області, однак він і надалі залишається
нижче середнього показника по Україні, і тому потребує законодавчого вирішення з урахуванням податкового потенціалу регіону. При цьому доцільно
застосовувати форми фінансового забезпечення: самофінансування, кредитування, фінансування, страхування [10].
На сьогоднішній день можна виділити такі актуальні проблеми формування місцевих бюджетів в
Україні як:
– існування істотних протиріч в нормативно-законодавчій базі, що регулює формування і використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів, а саме:
діють протилежні за змістом законодавчі норми,
кожна з яких використовується урядом залежно від
завдань, що постають в новому бюджетному році; існують неузгодженості в термінології;
– надмірна централізація управління місцевими
бюджетами та відсутність чіткого розподілу компетенції щодо вирішення конкретних завдань між центральними органами влади і органами регіонального
та місцевого самоврядування;
– нестабільність джерел формування доходів місцевих бюджетів та відсутність ефективного механізму міжрегіонального перерозподілу державних доходів [3, с. 116];
– недосконалість міжбюджетних відносин, що
зумовлена їх невідповідністю швидким змінам, що
відбуваються;
– другорядність місцевих податків і зборів у порівнянні із загальнодержавними;
– невеликий перелік місцевих податків і зборів в
порівнянні з іншими країнами та низькі їх граничні
розміри ставок;
– незначна фіскальна роль місцевих податків та
зборів і, як наслідок низька їх питома вага в доходах
місцевих бюджетів [9, с. 134];
– негативна подія ІV кварталу 2013 року – відмова України від підписання Угоди про асоціацію.
Це зазначили більше 50% експертів, відзначаючи негативні наслідки цього – політичну нестабільність,
дефіцит бюджету, ризики падіння гривні;
– дестабілізація соціально-політичної ситуації в
Україні та пов’язаних з цим масовими громадськими
заворушеннями у деяких регіонах України;
– нестабільність економічної ситуації, що проявляється у девальвації національної валюти, зростанні інфляції, зниженні купівельної спроможності підприємств та населення з відповідним зменшенням
попиту на товари та послуги тощо.
Дослідження формування регіональних бюджетів показало, що їх самостійність є формальною,
оскільки розмежування повноважень державної
влади і органів місцевого самоврядування, а також
доходів усіх бюджетів фактично не відбулося. Розширення прав органів місцевого самоврядування –
запровадження власних податків, визначення ставок
оподаткування – сприятиме зміцненню регіональних
бюджетів [8].
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Основними напрямами подолання проблем,
пов’язаних із формуванням місцевих бюджетів, є:
1. Формування доходної частини на підставі
об’єктивної оцінки їх податкового потенціалу.
2. Підвищення контролю при сплаті та використанні доходів місцевих бюджетів.
3. Використання стабільних показників та нормативних розрахунків від державних показників до
місцевих бюджетів [1, с. 39].
4. Недопущення надання органами місцевого самоврядування необгрунтованих пільг та відстрочок зі сплати податків і платежів до місцевих бюджетів [9, с. 137].
5. Ужиття заходів спільно з податковими органами щодо скорочення податкового боргу.
6. Чітке законодавче закріплення бюджетних повноважень і відповідальності влади при формуванні
доходної бази місцевих бюджетів.
Однією із пропозицій є запровадження спеціальних регіональних податків і зборів з користувачів
природних багатств та спрямування їхніх коштів на
охорону довкілля, відновлення спожитих природних
благ, створення необхідних умов для життєдіяльності населення. Їх практична реалізація дозволить
встановити залежність між об’єктивними факторами
сприятливого природного, територіального розташування населених пунктів та рівнем добробуту їхніх громадян за допомогою особливих регіональних
податків чи зборів, які доцільно стягувати з суб’єктів
господарювання, що здійснюють промислове споживання електроенергії, газу, шляхів сполучення з
метою одержання вигоди [4, с. 130].
На місцевому рівні доцільно впровадити такі податки як податок на благоустрій міста та екологічний податок, які у повному обсязі будуть зараховуватись до місцевих бюджетів. Кошти від податку на
благоустрій направлялись б на прибирання вулиць,
парків, скверів, вивіз сміття, озеленення територій,
придбання урн для сміття. Ставка податку – один
неоподатковуваний мінімум доходів громадян на
1 працюючого на місяць. Надходження від екологічного податку направлятимуться на здійснення
природоохоронних заходів. Ставка податку – 50%
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на 1
працюючого на місяць. Запровадження цих податків
дасть можливість вирішити саме ті побутові проблеми міста, які на сьогодні міський бюджет міста немає можливості профінансувати.
Висновок. Формування доходної частини місцевих бюджетів відбувається у достатньо складних умовах. Незабезпечення фінансової автономії місцевого
самоврядування, а саме нестача фінансових ресурсів
та нестабільність у них доходних джерел, стали актуальною та гострою проблемою. З урахуванням цього в Україні необхідно запроваджувати найсучасніші
підходи до формування доходів місцевих бюджетів та
способи зміцнення їх доходної частини, адже успіх
економічного розвитку значною мірою залежить від
створення оптимального розміру місцевих бюджетів
та форм бюджетних взаємовідносин.
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Одесского национального университета имени И.И. Мечникова
Исследована проблема достижения конкурентных преимуществ методами социального маркетинга.
Проанализированы формы взаимодействия компании и стейкхолдеров в системе корпоративной социальной ответственности маркетинга. Разработана экономико-математическая модель оптимизации
структуры инвестиций в социальные маркетинговые мероприятия.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, система взаимодействия стейкхолдеров, формы социального маркетинга, стратегия социальных инвестиций в торговле, максимизация доходов от продаж методом экономико-математического моделирования, концепция социального маркетинга.

Постановка проблемы. Экономист – неоклассик
М. Фридмен в начале 70-х годов ХХ столетия настаивал на разграничении функций социальной ответственности между государством и частными корпорациями. Он считал, что менеджеры и маркетологи
корпораций вообще не должны отвлекаться на изучение, оценку и решение каких-либо социальных проблем общества, а заниматься исключительно своей
прямой обязанностью – организацией производства
товаров и услуг, ориентироваться на рост товаропотоков и максимизацию прибыли. А вот П. Друкер,
известный своей критикой взглядов М. Фридмена, в
начале 80-х годов ХХ столетия, наоборот, высказал
сомнения по поводу отсутствия у организаций частного сектора социальной ответственности. Таким
образом, П. Друкер обосновал идею совместимости
категорий прибыльности бизнеса и социальной ответственности. Именно эта идея нашла и теоретическую, и практическую поддержку в мировой рыночной экономике ведущих западных стран (США
и Евросоюза). Значительный вклад в развитие концепции корпоративной социальной ответственности
внёс М. Портер. Именно он провёл аналогию между
объёмом инвестиций в социальные мероприятия и
укреплением конкурентных позиций на рынке.
Анализ последних исследований и публикаций. Теория и практика социального маркетинга
является неотъемлемой составляющей теории социальной рыночной экономики, изложенной в трудах
А. Оукена, Ф. Бема [1]. Концепцию социальной
рыночной экономики воплотил в жизнь профессор
Мюнхенского университета Л. Ерхард в Германии.
Эффективность этой теории доказывают высокие
показатели всех составляющих инфраструктуры экономики Германии. Проблемами социализации экономики Украины занимаются отечественные учёные
[2; 3]: А.И. Амоша, Б.М. Андрушкив, Б. Данилишин,
В.И. Кириленко, Г.Г. Пивняк, М.Я. Матвеев и др.
Концепция социально-ответственного маркетинга
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и пути её практического внедрения [4; 10] разработана в трудах Ф. Котлера, Т. Халта, Дж. Максвела,
О. Гришновой, О. Зеленко и др.
Однако нерешёнными остаются проблемы экономической результативности системы социального
маркетинга. Также недостаточно разработаны методики для оценки экономического результата социальных мероприятий в торговле.
Формулирование целей статьи. Цель данной
статьи – поиск эффективных форм и анализ экономических результатов взаимодействия стейкхолдеров
для достижения устойчивых конкурентных преимуществ на рынке потребителей с использованием методов экономико-математического моделирования.
Именно метод экономико-математического моделирования для разработки стратегии социальных
инвестиций в маркетинг продаж мы разрабатываем в
рамках данной статьи.
Изложение основного материала. Формирование конкурентных преимуществ мы видим в установлении долгосрочных доверительных партнёрских отношений между участниками рынка. В свою
очередь, долгосрочные доверительные партнёрские
отношения должны строиться на социально-ориентированной маркетинговой стратегии.
Необходимо уточнить сущность и систему взаимодействия стейкхолдеров. Основное определение
этого понятия дал Р.Е.Фриман (R.E.Freeman) в 1984
году: «Стейкхолдер – это группа (индивидуум), которая может оказать влияние на достижение организацией своих целей или на работу организации в целом». Следовательно, стейкхолдеры – это все группы
людей (или других организаций), чей вклад (работа,
капитал, ресурсы, покупательная способность, распространение информации о компании и т.п.) является основой успеха организации. В отношениях с
некоторыми заинтересованными группами для компании важны краткосрочные взаимодействия, с другими – продолжительные. В большинстве [5] случаев

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

наиболее важными группами стейкхолдеров (рис. 1)
являются сотрудники (включая руководство и менеджеров по продажам), потребители, акционеры,
поставщики, дистрибьюторы, финансовые организации, финансовые аналитики, СМИ, общественные
организации и т.п.
Эмпирическим путем установлено, что привлечение новых потребителей стоит в пять-шесть раз дороже, чем удержание существующих. Следовательно, управление, которое учитывает интересующие
потребителя моменты, обеспечивает долговременный прибыльный бизнес на основе долгосрочного
партнёрства со стейкхолдерами.

ние кампаний в поддержку изменений определённых
типов поведения (привычек), с целью улучшения
общественного здоровья или безопасности, оказания содействия защите окружающей среды или развитию граждан. Характерной особенностью данной
инициативы является концентрация на изменении
поведения, в отличие от продвижения благотворительной инициативы, которая сконцентрирована
на популяризации, сборе средств и привлечении
волонтёров. Предприятия могут проводить такие
кампании самостоятельно (например, Philip Mоrris
призвал родителей рассказать своим детям о вреде
курения), но чаще они приглашают к сотрудничеству государственные учреждения или некоммерчеСМИ
Сотрудники
Акционеры
ские организации.
4) Корпоративная филантропия – компания
Поставщики
Финансовые
делает
пожертвование непосредственно благотвоаналитики
рительной организации или акции, чаще всего в деКомпания
Потребители
(корпорация)
Общественные
нежной форме, или в виде подарков. Это наиболее
организации
традиционная форма корпоративной социальной
ответственности из всех, которую практикуют уже
Профсоюзы и
Государственсоюзы
Посредники
много лет различные компании по всему миру. Одные органы
работодателей
нако в современных обстоятельствах, под давлением
Рис. 1. Система стейкхолдеров компании
как внешних, так и внутренних факторов, органи(корпорации)
зации используют более стратегические подходы к
КСО, привязывая филантропическую деятельность
В современных условиях постепенно набирает к бизнес-целям компании.
5) Волонтёрская работа на пользу общества –
популярность концепция взаимодействия корпоративной социальной ответственности и комплекса компания поддерживает и призывает своих сотрудмаркетинга компании. Выделяют следующие основ- ников помогать общественным организациям и
инициативам. Это может быть как программа одной
ные формы взаимодействия:
1) Продвижение благотворительной иници- компании (например, работники высокотехнолоативы – компания сама предоставляет средства в гичной организации проводят уроки информатики
виде денежных или иных ресурсов, с целью привле- для школьников), так и партнёрство с некоммерчечения внимания общества к определённой социаль- ской организацией (сотрудники Shell вместе с предной проблеме, или помогает собрать необходимые ставителями Ocean Conservancy убирают мусор на
средства, привлечь участников и волонтёров. Пред- побережье). Предприятие может самостоятельно
приятие может продвигать идею самостоятельно организовывать волонтёрскую деятельность или
(как это делает, например, Body Shop, продвигая поддерживать своих сотрудников, которые самостоидею запрета тестирования косметических средств ятельно выбрали волонтёрскую деятельность.
6) Социально ответственные подходы к ведена животных), быть ведущим партнёром или одним
нию
бизнеса – компания на собственное усмотрение
из спонсоров.
2) Благотворительный маркетинг – компания внедряет и осуществляет практику ведения бизнеса
СМИ
Сотрудники
Акционеры
принимает на себя добровольное
обязательство
де- и осуществляет инвестиции, которые способствуют
лать благотворительные взносы, размер которых увеличению благосостояния в обществе и охране
Поставщики
окружающей среды. Эти инициативы также могут
Финансовые прямо пропорционально объёму
будет изменяться
аналитики
продаж (в основном, для этого
используется опре- осуществляться как одной (компания Kraft выступаКомпания
делённый процент от валового дохода). Зачастую ет за запрет рекламно-маркетинговых мероприятий в
это инициатива рассчитана на определённое время, школах), так и несколькими организациями (Starbucks
определённый продукт и конкретную благотвори- и Conservation International помогают фермерам
тельную акцию. При этом, компания чаще всего объ- уменьшить влияние на окружающую среду) [6].
Эксперты отмечают, что измерить влияние социединяется с некоммерческой организацией на взаимовыгодных условиях, таким образом, чтобы данная альных и благотворительных программ на экономиинициатива принесла увеличение объёма продаж ческую эффективность маркетинга и продаж достаопределённого продукта и помогла привлечь финан- точно просто. Индикаторами могут служить данные
совые ресурсы для благотворительности. В итоге, от о продажах; узнаваемость продукции и бренда; инэтого выигрывают абсолютно все, в том числе и по- терес к продукции; количество и мотивация покупатребители, которые имеют возможность помочь ре- телей, совершивших первую покупку; причины смены марки товара; характеристики покупателей и их
шить проблему, которая их волнует.
3) Корпоративный социальный маркетинг – сегментация; эффективность информационных комкомпания поддерживает разработку и/или проведе- паний и PR; намерение повторно приобретать про-
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дукцию и т.д. Наиболее очевидна и легко измерима
связь между мероприятиями социально ответственного маркетинга как специфического вида благотворительной деятельности и ростом продаж.
В этой связи для оценки экономических результатов корпоративной социальной ответственности
маркетинга целесообразно использовать методы
экономико-математического моделирования. Введём
прямую зависимость дохода от продаж от факторов
(форм взаимодействия) стратегии КСОМ (корпоративной стратегии ответственности маркетинга).
Целевая функция модели представляет собой
формализацию доходов от продаж i-тых наименований товара и j социальных факторов КСОМ.
Тогда модель зависимости дохода от продаж
Dпрод от инвестиций в социальные маркетинговые
мероприятия выглядит следующим образом:
n n
Dпрод = ∑ ∑ yi yj Fij xi xj → max
(1)
i=l j=l
n
∑ Ri xi ≥ Rmin
(2)
i=l
n
∑ xi = 1
(3)
i=l
xi ≥ 0, i = l, n
(4)
где i – индекс i-того товара
Dпрод – доход от продаж
Fij – прирост доходности i-того товара и j-того
фактора КСОМ
yi – коэффициент предпочтения для i-той формы
взаимодействия (форму КСОМ)
xi – часть общей суммы инвестиций, направленная в i-тую форму взаимодействия (форму КСОМ)
Ri – ожидаемая доходность (рентабельность продаж) i-того товара
Rmin – минимально принятый уровень доходности
товара
Задача (1) – (4) решается методом проекции градиента или методом возможных направлений. Оптимальную структуру инвестиций в социальные маркетинговые мероприятия можно определить также с
помощью оптимизатора Solver электронных таблиц
Microsoft EXCEL.
В результате решения предложенной задачи формируется портфель социальных маркетинговых инвестиций, включающий те формы КСОМ, которые
отвечают требованиям компании (корпорации) в
соответствии с оптимизационной моделью, т.е. позволяют увеличить доходы от продаж методами исключительно социальной политики. Такой подход
соответствует европейской модели КСОМ (в отличие от американской, где превалирует филантропичный подход или азиатской, где превалируют ценности корпоративной культуры) [7].
Исследования показывают, что 78% покупателей
охотно купят продукцию, если часть вырученных
компанией средств пойдёт на благотворительность;
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66% охотно сменят привычную им торговую марку
на марку той компании, которая поддерживает социальные проекты, а 33% покупателей после цены и
качества реагируют на то, насколько компания социально ответственна. Таким образом, мы видим, что
социально ответственный маркетинг может способствовать увеличению продаж [8].
Об этом же факте свидетельствуют результаты
аналогичных исследований, проведённых в различных странах мира. Значительная часть потребителей
готова сменить торговую марку на ту, которая больше ассоциируется с «благими делами»: в Великобритании таких респондентов было 86%, в Италии 75%,
в Австралии 73%, в Бельгии 65% [8]. Респондентам
предлагалось спрогнозировать, услуги какой компании (социально ответственной или социально безответственной) они выберут при равных ценах и качестве товара или услуги. Основной недостаток такого
рода исследований в том, что опрашиваемые говорят
лишь о намерении действовать определенным образом. Поэтому полученные данные не дают возможности утверждать, что именно так покупатели будут
действовать в реальной ситуации.
Сведения о реально совершенных действиях попытались получить также исследователи Conference
Board [9]. В ходе исследования было выявлено, что
46% респондентов приобретают продукцию только
социально ответственных компаний. На вопросы о
том, приходилось ли респондентам за последний год
бойкотировать покупку продукции социально не ответственных компаний или хотя бы раз задуматься
об этом, положительно ответило 20% респондентов.
Эти данные позволяют скорректировать результаты
прогностических исследований на эту тему.
Доказательством осознания выгод КСОМ в маркетинге является также возникновение концепции
социально ответственного маркетинга, который, по
определению Ф. Котлера, провозглашает задачей
организации установление нужд, потребностей и
интересов целевых рынков и удовлетворение пользователей более эффективными, чем у конкурентов,
способами при сохранении или повышении благосостояния как потребителей, так и общества в
целом. Концепция социально-ответственного маркетинга требует учета в практике маркетинга социальных и этических вопросов [10]. Одной из разновидностей социально-ответственного маркетинга
является маркетинг событий – это деятельность по
созданию взаимовыгодной связи между компанией
и ее имиджем, товаром или услугой и одним или
несколькими событиями.
На основе анализа форм взаимодействия в комплексе социального маркетинга нами выделены наиболее активные и актуальные на украинском рынке
сегодня: корпоративная филантропия, волонтёрская
деятельность и социально ответственные подходы к
ведению бизнеса. Обоснована необходимость разработки методических подходов к оценке результативности социального маркетинга на рынке. Для оценки
результативности стратегии социального маркетинга нами предложена экономическая модель зависи-
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мости дохода от продаж Dпрод от инвестиций в социальные маркетинговые мероприятия.
Выводы. Число компаний, практикующих стратегии социального маркетинга, постоянно растет. Распространение данной практики связано с несколькими
причинами: заботой об имидже компании, стремлением исключить возможность негативных публикаций,
желанием привлечь потребителей, необходимостью
представления рынку новых образцов продукции,
расширения круга покупателей и увеличения объема

продаж. Поэтому научные разработки оценки экономической результативности мероприятий социального
маркетинга чрезвычайно актуальны сегодня, когда волонтёрство стало не только формой взаимодействия
отдельных компаний и стейкхолдеров, но и социальнополитическим феноменом украинского общества.
Перспективы дальнейших разработок в данном
направлении состоят в адаптации украинского рынка к европейскому, уже давно социально-ориентированному и однозначно социально-ответственному.
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Досліджена проблема досягнення конкурентних переваг методами соціального маркетингу. Були проаналізовані
форма взаємодії компанії та стейкхолдерів у системі корпоративної соціальної відповідальності маркетингу.
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Стаття присвячена значенню комерційних банків та їхнього місця в розвитку економіки. Також участь
комерційних банків на фінансовому ринку і їхній вплив на нього. Розглядаються комерційні банки як центри фінансової системи, їхній склад, а також їхнє призначення і роль у економіці і на фінансовому ринку.
Також у статті показано аналіз макроекономічних показників діяльності банківського сектору України.
Ключові слова: комерційні банки, кредитні ресурси банку, власні ресурси, залучені ресурси, ресурсна база, акції, облігації, цінні папери, фінансовий ринок.

Постановка проблеми. Розвиток ринкових
відносин неможливий без ефективно функціонуючого банківського сектору, завдяки якому реалізуються зв'язки між всіма учасниками і складовими
частинами господарського механізму економіки
держави. Адже саме комерційні банки є центрами
фінансової системи, які зосереджують фінансові ресурси вкладників і відкривають можливості
доступу до джерел позичених ресурсів позичальникам, тим самим сприяючи розвитку реального
сектора економіки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню ролі та місця банківських інститутів на
фінансовому ринку України присвячено праці багатьох провідних вітчизняних економістів, зокрема: О.В. Дзюблюка, І.О. Лютого, М.П. Денисенка,
М.І. Савлука, Б.Л. Луціва, А. А. Пересади та інших.
Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз
впливу діяльності комерційних банків на економіку

України виходячи з основних макроекономічних показників їхньої діяльності.
Виклад основного матеріалу. Комерційні банками є установами, які здійснюють свою діяльність на основі отриманої від центрального банку
ліцензії, за рахунок різних джерел, базуючись на
сформованій кредитній політиці, на власний ризик, з метою отримання максимального прибутку
від своєї діяльності.
Першою складовою такого механізму є джерела
формування ресурсного потенціалу, в умовах обмеженості яких банківські установи невзмозі стабільно
здійснювати кредитні операції.
За джерелами кредитні ресурси банківських установ поділяють:
Власні ресурси, якими є кошти статутного, резервного, страхового та інших фондів банку, що
утворюються за рахунок прибутку, а також нерозподілений протягом року прибуток.

Таблиця 1
Макроекономічні показники діяльності банківського сектору України
Назва показника
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
01.12.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014
Банки, які мають
175
184
182
176
176
176
180
165
ліцензію
Загальні активи
619 004 973 332 1 001 626 1 090 248 1 211 540 1 267 892 1 408 688 1 493 797
Кредитний портфель 485 368 792 244 747 348
755 030
825 320
815 327
911 402 1 006 880
Вкладення в цінні
28 693 40 610
39 335
83 559
87 719
96 340
138 287
155 474
папери
Кошти суб'єктів гос111 995 143 928 115 204
144 038
186 213
202 550
234 948
252 261
подарювання
Кошти фізичних осіб 163 482 213 219 210 006
270 733
306 205
364 003
433 726
417 242
Складено на основі даних сайту НБУ [4]
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Залучені ресурси ‒ кошти клієнтів на поточних
рахунках, депозити юридичних і фізичних осіб, залишки на кореспондентських рахунках, кошти, що їх
залучають з міжбанківського ринку, кошти, отримувані від продажу цінних паперів тощо.
Аналіз макроекономічних показників діяльності
банківського сектору України, наведених у таблиці 1,
вказує на загальну тенденцію до посилення ролі
банків як фінансових посередників в національній
економіці, свідченням чого є зростання банківських
загальних активів у 2014 році в порівнянні з 2008 роком майже у 2,5 разів. Банківські установи України
стали більше орієнтовані на видачу кредитів, на що
вказує зростання обсягів їхнього сукупного кредитного портфеля.
Стійка тенденція до збільшення залишків коштів
у пасивах банківського сектору економіки вказує на
підвищення довіри з боку фізичних осіб та суб'єктів
господарювання до банківських інститутів як посередників фінансового ринку.
Національна економіка не може ефективно функціонувати і розвиватися без налагодженого механізму грошових розрахунків, який пронизує усі сфери
єдиного господарського організму і є його кровоносною системою. Банківські інститути виступають
проміжною ланкою вобслуговуванні грошових потоків між суб'єктами ринку і на цьому базується їхнє
велике господарське значення як організаторів розрахунків в економіці.
Різноманітність послуг, які надаються комерційними банками, не означає, що всі вони виконують однаковий перелік операцій. Кожен банк визначає сферу
своєї діяльності, виходячи із потреб клієнтури, яку він
обслуговує. Однак, існує ряд основних, базових функцій, які дозволяють зарахувати даний фінансовий інститут до установ банківської системи, тобто вважати
його банком у повному значенні цього слова.
До таких основних функцій комерційного банку
слід віднести: посередництво в кредиті, посередництво в розрахунках і платежах, випуск кредитних
знарядь обігу [3].
Відсутність у діяльності установи хоча б однієї
з трьох базових функцій не дозволяє віднести її до
системи комерційних банків.
Посередницьке призначення банків полягає, насамперед, в сприянні руху фінансових активів від
власників ‒ постачальників вільних ресурсів до їх
споживачів. Банки реалізують посередницьку функцію через надання різних послуг своїм клієнтам, виконуючи відповідні укладені угоди.
Однією з найважливіших функцій, що відрізняють комерційні банки від інших інститутів кредитної системи, є здатність створювати в процесі своєї
діяльності додаткові засоби платежу внаслідок виконання позичкових операцій, що в свою чергу, відіграє важливу роль у забезпеченні еластичності грошового обігу в національній економіці і підтриманні
стійких темпів її економічного зростання.
В сучасних умовах господарювання України саме
банки є тими фінансовими інститутами, які найбільшою мірою пристосовані, яку правовому, так і в

організаційному аспекті до перерозподілу грошових
ресурсів, що в кінцевому результаті забезпечує найефективніше їх використання.
В умовах становлення банківської системи та
фінансового ринку України залучення грошових коштів з використанням ринку депозитів стало основним способом формування фінансових ресурсів
економіки для наступного їх перерозподілу банками
у кредитні вкладення або у цінні папери. Станом
на 01.12.2014 р. зобов'язання банків за депозитами
фізичних осіб та суб'єктів господарської діяльності
становили 1 162 844 млн. грн., що на 7% більше, ніж
за аналогічний період минулого року.
Важливим чинником зміцнення ресурсної бази
банків є оптимізація джерел формування ними кредитних ресурсів. Проведене дослідження показало,
що переважна більшість ресурсів комерційних банків
утворюється шляхом залучення коштів клієнтів на їх
розрахункових і поточних рахунках, що є одним з найбільш надійних і найдешевших джерел, обсяги яких
залежать від створення умов, за яких зростає довіра населення до банківської системи, що сприятиме
збільшенню ресурсної бази комерційних банків.
Так, в структурі зобов'язань банків за станом на
01.01.2014 р. найбільша частка належить коштам клієнтів банків і ця частка коливається з 36,8% у ВТБ
Банку до 75,1% у Приватбанку. Найбільшу частку коштів інших банків має ВТБ Банк ‒ 52,9%, а найнижчу
‒ Банк «Форум» (1,5%), в Райффайзен банку Аваль
та Ощадбанку ця частка становить відповідно 28,6%
та 26,9%. Тобто, кожен банк по-різному підходить до
формування структури, що впливає на обсяги кредитування і на процентні ставки за кредитами [2, с. 64].
Доцільно зазначити, що в розвинених країнах банківські установи постійно шукають можливості для
залучення заощаджень населення у банківську систему. Одним із способів залучення коштів може бути
відкриття так званих now-рахунків, що є новітнім явищем в процесі формування банківських пасивів і полягає в тому, що такий рахунок поєднує в собі ознаки
як строкового вкладу, так і вкладу до запитання.
Банківські інститути виявилися першими ринковими структурами в Україні, які на основі емісії
цінних паперів розпочали мобілізувати фінансові ресурси, здійснюючи таким чином формування та наповнення фондового ринку. Банки України можуть
здійснювати випуск таких цінних паперів як акції,
облігації, депозитні сертифікати та похідні цінні папери [1].
Акції є найбільш розповсюдженим емісійним цінним папером в українській практиці і важливим методом залучення грошових коштів для забезпечення
достатнього рівня капіталізації банківських установ,
що, в свою чергу, має вирішальну роль у розширенні
обсягів активних операцій.
Мобілізація фінансових ресурсів з допомогою
облігаційних позик надасть банкам певні переваги в
порівнянні з депозитами:
– кошти, залучені з допомогою облігацій, не
включаються до розрахунку обов'язкових резервів,
що формують банки в НБУ;

135

# 2(06) 2015
– за облігаціями, які продані фізичним особам, не
має потреби здійснення відрахування у Фонд захисту вкладів фізичних осіб;
– довші терміни облігаційних ресурсів (в середньому 2-3 роки);
– можливість у короткий строк генерувати значний обсяг коштів.
Поряд із випуском облігацій банківські установи можуть емітувати ще один вид боргових цінних
паперів ‒ депозитні сертифікати. Необхідність створення ринку депозитних сертифікатів в Україні викликана, насамперед, потребою збільшити диверсифікацію джерел залучення фінансових ресурсів
банківськими установами.
Розміщення банківських ресурсів через фінансовий ринок здійснюється за допомогою кредитних
вкладень або вкладень у цінні папери. Об'єктивна
необхідність кредиту зумовлена існуючими в суспільстві економічними відносинами, при яких у одних суб'єктів ринку нагромаджуються значні суми
грошових коштів, що тимчасово не використовуються в обороті, а в інших існує потреба в додаткових
грошових ресурсах.
На основі даних таблиці 2 можна стверджувати
про істотне зростання за останні декілька років обсягу кредитування в порівнянні з минулими періодами,
що є безпосередніми ознаками фінансової стабілізації та підвищення довіри населення до вітчизняної
кредитної системи.
Порівняльний аналіз масштабів кредитного обслуговування економіки дає змогу зробити висновок
про значний перерозподіл залучених у населення
фінансових ресурсів на користь корпоративних клієнтів. Таким чином, за станом на 1 грудня 2014 року
частка кредитів, наданих фізичним особам становила всього 20,9% від загального обсягу кредитних
вкладень, а суб'єктам господарювання ‒ 79,1%. Однак, позитивним моментом є те, що спостерігається тенденція нарощування банками обсягів кредитування фізичних осіб, навіть попри те, що цей вид

діяльності для них є досить затратним через необхідність оцінки кредитоспроможності позичальника,
подальшого моніторингу, прострочення в оплаті кредиту і процентів на нього.
В процесі інвестиційної діяльності банки розміщують мобілізовані кошти в декілька видів цінних
паперів різних емітентів з метою здійснення диверсифікації операцій та розширення джерел отримання
доходів. Можливості вкладення коштів комерційних
банків у різні типи фінансових інструментів визначаються особливостями законодавства країни, яке
регулює відповідні банківські операції, а також системою контролю за банківською діяльністю.
Дані таблиці 3 свідчать про зростання інтересу
банків України до вкладень в цінні папери, але частка
операцій з цими фінансовими інструментами в об'ємі
активних операцій банківської системи є ще незначною. Питома вага цінних паперів в активах банків за
станом на 01.12.2014 р. становила 11,8%, що, в свою
чергу, можна пояснити зваженою політикою керівництва банків щодо вкладень у фондові інструменти,
недостатнім розвитком ринку цінних паперів в Україні та браком надійності інструментів для фінансових
інвестицій. За таких умов лише невелика кількість
банків наважується інвестувати кошти в цінні папери,
формуючи власні портфелі цінних паперів.
Проте, саме комерційні банки, здійснюючи портфельні інвестиції на фондовому ринку і виступаючи
посередниками між покупцями й продавцями цінних паперів, відіграють значну роль у становленні
вторинного ринку, рівень розвитку якого відображає
фактичний стан інвестиційних процесів у країні.
На сучасному етапі постерігається тенденція до
збільшення вкладень банківських інвестиційних ресурсів у неурядові облігації у порівнянні з акціями,
оскільки даний сегмент фондового ринку швидко
прогресує у зв'язку із зміною методики оподаткування операцій з корпоративними облігаціями, а також
усвідомленням керівництвом компаній наявності
альтернативи банківському кредитуванню.
Таблиця 2

Динаміка обсягів кредитних операцій комерційних банків України
Назва показника

млн. грн.

01.01.
01.01.
01.01.
01.01. 01.01. 01.01.
01.01.
01.12.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014
485 368 792 244 747 348 755 030 825 320 815 327 911 402 1 006 880

Кредити надані
Кредитинадані суб'єктам господа- 276 184 472 584 474 991 508 288 580 907 609 202 698 777
рювання
Кредити надані фізичним.особам 153 633 268 857 222 538 186 540 174 650 161 775 167 773

789 540
180 262

Складено на основі даних сайту НБУ [4]

Таблиця 3
Динаміка вкладень банків України в цінні папери
01.01. 01.01.
Назва показника
2008
2009
Вкладення в цінні папери, млн. грн.
28 693 40 610
Темпи зростання обсягів вкладень в цінні
141,5
папери, %
Складено на основі даних сайту НБУ [4]
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01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.12.
2010
2011
2012
2013
2014
2014
39 335 83 559 87 719 96 340 138 287 155 474
96.8

212,4

104,9

109,8

143,5

112,4
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Висновки. Здійснюючи мобілізацію та розміщення грошових ресурсів на фінансовому ринку України, банки як головні інституційні учасники виконують провідну роль в процесі його функціонування.
Якщо ринок депозитів вважають сформованим і
його розвиток здійснюється шляхом вдосконалення
методів мобілізації ресурсів та видів депозитів, то
боргові зобов'язання у формі цінних паперів виявилися тими елементами структури фінансового ринку,
для формування яких банки виступають у ролі локомотиву процесу їх організації та функціонування.
Важливого значення набуває діяльність банківських інститутів на фінансовому ринку України у ролі
головних інвесторів, адже здійснюючи портфель-

ні інвестиції на фондовому ринку і виступаючи посередниками між покупцями та продавцями цінних
паперів, вони відіграють значну роль у становленні
вторинного ринку, рівень розвитку якого відображає
фактичний стан інвестиційних процесів у країні.
На сучасному етапі розвитку фінансового ринку
спостерігається зростання інтересу банків України
до вкладень в цінні папери, але частка операцій з
цими фінансовими інструментами в об'ємі активних
операцій банківської системи є ще незначною, що
можна пояснити зваженою політикою керівництва
банків щодо вкладень у фондові інструменти, недостатнім розвитком фондового ринку та браком надійності інструментів для фінансових інвестицій.
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У статті наведено результати дослідження споживачів у руслі формування комунікаційних каналів
з метою подальшого позиціонування міста серед його жителів та потенційних гостей. Зокрема визначено характеристики, які негативно впливають на стан міста на карті позиціонування; наведено
порівняльну характеристику ставлення людей до міста у розрізі роду зайнятості; виявлено залежність
між фінансовим становищем респондентів та організацією власного дозвілля і т.д. На основі проведених досліджень виявлено основні комунікаційні канали, що можуть бути використані у процесі
побудови територіального бренду в цілому та інформування жителів зокрема.
Ключові слова: дослідження, вибірка, просування території, поведінка споживачів, комунікаційні канали.

Постановка проблеми. Маркетингові дослідження являють собою вид соціальної технології, яка, як правило, спрямована на виявлення
ефективних засобів управління ринком на основі
об'єктивного розуміння ситуації на ньому. Актуальність досліджень визначається розвитком економіки
регульованих ринкових відносин; зростаючим інтересом до маркетингу, як засобу розвитку суб'єктів
ринку; зміною менталітету споживачів і формування
в їхній свідомості нового ринкового способу життя;
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проникненням у соціокультурну сферу ринкових механізмів. Вміння передбачати бажання споживачів
на ринку вимагає не стільки розвиненою інтуїції,
скільки розвиненої служби маркетингу. Грамотно
проведені дослідження та розроблені на їхній основі маркетингові плани істотно підвищують прибутковість досліджуваної одиниці (регіонів, міст, підприємств і т. д.) [1]. Результати подібних досліджень
дозволяють виявити потенціал міста, його слабкі та
сильні сторони, а також думки місцевих мешканців,
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які є основою для позиціонування міста як такого.
Дослідження надають широкі можливісті щодо розгляду проблеми (міста) із різних боків та є тим базисом, який необхідно брати за основу, перш ніж застосувати комунікативні канали як інструмент його
посування [6].
Аналіз публікацій. Теоретичні та науково-методичні аспекти маркетингових досліджень у розрізі
розвитку міст та регіонів були висвітлені у працях
таких вчених: Ілляшенко С.М., Баскакова М.Ю. [2],
Тєлєтов О.С. [3], Карпіщенко М.Ю. [4], Вовчак О.В.
[5], Гаркавенко С.С. [6], Павленко О.Ф. [7], Котлер
Ф. [8], Анхольт С. [9] та ін. Проте у працях даних авторів не розкрито питання можливості використання
результатів досліджень споживачів як елемента комунікаційної політики територіальної одиниці.
Метою даної статті є проведення маркетингових
досліджень та виявлення особливостей поведінки споживачів у руслі розвитку комунікаційних каналів як
основних інструментів позиціонування міста Суми.
Викладення основного матеріалу. Однією із умов
просування певного товару на ринку є ретельне планування його розвитку та просування, не виняток і
територіальна одиниця. Взагалі просування території є системою маркетингових дій, які виявляють і
підтримують конкурентні переваги території, здатні
зберігатися тривалий час, що існує для забезпечення ефективного позиціонування міста серед інших
[10]. При цьому просування міста необхідне для [8]:
притоку капіталу; розвитку інфраструктури міста за
рахунок комунікаційні каналів; скорочення міграції
населення у інші міста, країни; формування патріотизму у місцевих мешканців і т.д.
Комунікаційний канал – це реальна або уявна
лінія зв'язку (контакту), якою повідомлення рухаються від комуніканта до реципієнта. Наявність
зв'язку – необхідна умова будь-якої комунікаційної
діяльності, в якій би формі вона не здійснювалася
(наслідування, управління, діалог). Комунікаційний
канал надає комунікантам і реципієнту засоби для
створення і сприйняття повідомлення, тобто знаки,
мови, коди, матеріальні носії повідомлень, технічні
пристрої [11]. Взагалі існують різні комунікаційні
канали, вибір яких залежить від мети його застосування та бажаного результату.
Попереднім етапом просування певної території
є здійснення маркетингових досліджень –систематизованого процесу збору, обробки, аналізу та видачі
об’єктивної інформації, спрямованого на визначення
поточного чи перспективного стану території, ринку,
поведінки споживачів та інших об’єктів маркетингових досліджень з метою одержання інформації для
прийняття тактичних та стратегічних управлінських
рішень, що стоять перед замовником досліджень [3].
Відповідно з метою визначення можливих методів інформування жителів у м. Суми було проведено
маркетингове дослідження їх споживацької поведінки, яке і показало наявні проблеми, недоліки та
переваги існуючого позиціонування міста. Відповідно використано такі методи збору даних: глибинне
інтерв’ю та анкетування. У результаті проведення

глибинного інтерв’ю висунуті гіпотези були підтверджені та розширені у кількісному дослідженні.
Головна відмінність між анкетуванням та інтерв’ю –
це форма контакту дослідника та опитуваного. При
анкетуванні їх спілкування опосередковується анкетою. Питання, розміщені в анкеті, респондент інтерпретує самостійно, формулюючи відповідь і фіксуючи її в анкеті.
Під час вибору респондентів в якісному дослідженні було використано метод «снігової кулі», згідно з яким учасників груп просять назвати інших учасників, що володіють потрібними характеристиками.
Цей метод незамінний при складанні списків вузьких
професійних чи інших груп, які неможливо «виловити», опитуючи поспіль представників населення (як
наприклад, категорії «Чиновники», «Культура»). Іноді даний метод є важливим елементом переконання
респондентів взяти участь в обговоренні. Всі інші
респонденти були відібрані шляхом використання
готових списків. Наявність таких списків істотно полегшують процес фільтрації та відбору учасників. Під
час проведення дослідження були залучені експерти
різних груп, такі як: приватні підприємці, робітники,
чиновники, діячі культури та мистецтва. Сутність розмежування на дані групи полягала у виявленні різних
думок респондентів, які є представниками певних різних прошарків населення.
Для визначення об’єктивності та репрезентативності даних методу перед проведенням дослідження
було визначено генеральну та вибіркову сукупність.
Де генеральна сукупність – це сукупність об’єктів
дослідження, виділена за певними ознаками, характеристиками. Вона має обмежуватись у часі та просторі, а всі об’єкти повинні відбиратися до неї за певними умовами, причому це мають бути самі об’єкти,
а не їх характеристики [2]. Генеральна сукупність –
все населення м. Суми, яке складає 270884 чоловік.
Відповідно вибіркова сукупність – це сукупність
одиниць спостереження, вибраних із генеральної сукупності певним чином, характеристика яких може
бути перенесена на генеральну сукупність. Визначення розміру вибіркової сукупності проводиться за
критеріями, тому що цей метод дає більш наочні та
точні результати [2]. Такими критеріями для визначення вибіркової сукупності даного дослідження: 1)
жителі міста Суми; 2) вік – від 16 до 60 років; 3) місце народження – м. Суми, область.
Теоретична вибіркова сукупність розраховується
за формулою [7]:
n = 400*k
(1)
де k – кількість характеристик.
Відповідно n = 400*3 = 1200 чоловік.
З огляду на недоступність деяких респондентів
(ув’язнені, відрядження, відмова від опитування,
лікарні) беремо похибку у розмірі 10%. Тому теоретична вибірка складає:
1200 * 0,1 = 120 чоловік.
1200 + 120 = 1320 чоловік.
Також теоретична вибіркова сукупність розраховується за формулою:
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n = t2*σ2*N / ∆2*N + t2*σ2
(2)
де n – вибіркова сукупність; N – генеральна сукупність; t – коефіцієнт довіри; – похибка; σ2 – загальна дисперсія.
Отже n = 4*0,0625*270884/0,025*270884 +
+ 4*0,0625 = 100.
Застосовано невипадкову квотовану багатоступінчасту вибірку. Опитування проводилось у
м. Суми, яке було на дві частини: Зарічний та Ковпаківський райони. Для того, щоб охопити різних
респондентів, опитувались респонденти за місцем
проживання з багатоповерхових будинків; методом
«face to face».
Ефект дизайну вибірки дозволяє враховувати помилки, що виникають у процесі кожного ступеня
відбору [4].
D = m/f
(3)
де D – ефект дизайну вибірки; m – реальна вибірка; f – теоретична вибірка.
Звідси, D = 110/100 = 1,1.
Так як у даному дослідженні використовується
невипадкова квотована вибірка, за якої одиниця вибірки відбирається за певним принципом, виходячи з
вибраного критерію, тобто невипадковим чином відповідно до встановлених квот, які пропорційні одиницям генеральної сукупності, то доцільним буде використання маршрутизованого багатоступінчастого
методу. Даний метод полягає у прокладенні певного
маршруту, за яким проживають респонденти (через
будинок, не більше 2 квартири в одному під’їзді).
Для аналізу отриманих даних було використане
програмне забезпечення SPSS – це модульний, повністю інтегрований програмний продукт, який має
усі необхідні можливості та призначений для усіх
етапів аналітичного процесу: планування, збору, доступу і управління даними, аналізу, створення звітів
та поширення результатів [4]. За допомогою аналітичних можливостей програми SPSS можна отримати
такі дані: найбільш вигідні сегменти ринку; стратегії
позиціонування товарів/послуг відносно аналогічних
товарів/послуг конкурентів; оцінку якості товару/послуги клієнтами; перспективи розвитку, нові можливості для зростання; підтвердження або спростування
дослідницьких гіпотез. Відповідно дане програмне
забезпечення допомогло зробити подальші висновки:
на ставлення респондентів до міста впливають такі
фактори, як: рівень заробітної плати, можливість самореалізації, стан доріг та тротуарів (26%), очищення
природи (21%), відкриття нових культурних закладів
(7%), ставлення людей один до одного (10%) (явні
зв’язки); розповіді про дитинство, батьків, родовід,
ситуації з життя (неявні зв’язки).
При визначені сильних сторін міста під час досліджень було виявлено кілька наступних його особливостей, які неодмінно впливають на загальне
сприйняття не тільки місцевими жителями, але й
туристами. Отже, щодо цих особливостей із рис. 2
можна побачити, що 26% опитаних хотіли б покращити стан доріг і тротуарів, 23% – зменшити ціни
на товари широкого вжитку, 21% – покращити стан
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річок, озер та пляжних зон, 11% – реконструювати
пам’ятки культури, 10% – змінити ставлення людей
один до одного, 7% – збільшити кількість розважальних заходів. Дані недоліки необхідно враховувати та
певним чином зменшити шляхом проведення, наприклад, соціальних акцій щодо прибирання зон відпочинку у місті.

Збільшити
кількість
розважальних
заходів
7%

Змінити
ставлення
людей один до
одного
10%

Зменьшити
ціни на товари
широкого
вжитку
23%

Інший варіант
2%
Реконструкція
пам'яток
архітектури
11%
Покращити
стан пляжу,
річок, озер
21%
Покращити
стан доріг та
тротуарів
26%

Рис. 2. Результати опитування щодо
характеристик, які потребують зміни у місті
Дані, подані на рис. 2, не мають прямої залежності
із комунікаційними каналами, проте вони дозволяють
зрозуміти недоліки міста та яких заходів слід вжити
щодо його покращення. Комунікаційні канали можуть здійснювати прямий чи опосередкований вплив
щодо інформування мешканців та туристів про проведення певних заходів, наприклад є проблема нестачі
розважальних заходів, тож можна певним чином донеси інформацію про новий захід мешканцям.
Далі проводився аналіз кореляційних зв’язків між
змінними, що вивчаються, для чого було використано такі результати дослідження:
1) із усіх людей, що були опитані 60% становлять
жінки, 40% – чоловіки. Серед них 24% складають
респонденти віком до 18 років, 26% – від 18 до 29 років, 26% – від 30 до 54 років, 24% – більше 55 років;
2) рівень освіти респондентів: 54% – вища, по
16% відповідно середня спеціальна та неповна середня; 14% – незакінчена вища;
3) 52% респондентів мають середньомісячний
дохід на одного члена сім’ї від 1001 до 2000 грн,
24% – від 2001 до 3000 грн, 20% – більше 3000 грн і
4% – менше 1000 грн;
5) 64% серед опитаних мають постійне місце роботи, 28% – школярі або студенти, 8% – пенсіонери,
0% – безробітні.
Отже, ми знайшли прямий взаємозв’язок між такими ознаками як: сімейний стан респондента та ставлення людей один до одного (0,4); освіта та рід занять
(0,385); обернений зв’язок між віком респондента та
рівнем освіти (-0,495). За результатами таблиць спряженості було виявлено, що незаміжні/неодружені та
заміжні/одружені респонденти оцінюють відносини
між людьми як на достатньому рівні, вдова/вдовець
та люди, які перебувають у цивільному шлюбі вважають, що відносини між сумчанами гарні.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

З рисунків 3-6 можемо прослідкувати ставлення
респондентів до міста у розрізі фінансового стану,
роду зайнятості, проведення власного дозвілля. Рисунок 3 показує наявність залежності між фінансовим станом респондентів та їх думками щодо зміни
місця проживання. Респонденти, які не пов’язують із
містом Суми своє подальше проживання та бажають
переїхати, розподілилися за отриманими доходами:
1 місце (30%) – ті, що мають дохід, коли вистачає
грошей на їжу, одяг та взуття, але купувати побутові прилади складно; 2 місце (24%) – ті, що можуть
купувати коштовні речі; 3 місце (21%) – люди, яким
вистачає тільки на їжу; 4 місце (12%) – не визначено;
5 місце (9%) – не вистачає на їжу; та останнє місце
(4%) – можуть купувати все, що забажають.
Респонденти, які пов’язують подальше майбутнє
із містом Суми, розподілилися таким чином: 1 місце – вистачає грошей на їжу, одяг та взуття; 2 місце – вистачає грошей тільки на їжу; 3 місце – купують коштовні речі; 4 місце – не вистачає на їжу; 5
місце – важко відповісти; 6 місце – купують все, що
забажають. Не визначилися щодо відповіді: 1 місце – купують дорогі речі; 2 місце – вистачає на їжу,
одяг та взуття.
Дані результати показують загальне уявлення про
респондентів та їхнє ставлення до міста, у даному
випадку більшість комунікаційних каналів будуть
розраховані на тих, хто пов’язує своє подальше життя із містом та визначилися, проте інформування
мешканців за рахунок використання даного методу
може знизити відсоток тих людей, які все ж таки хочуть поїхати в інше місто.

об’єктивної оцінки, адже більшість респондентів
вважає таку інформацію приватною, тому використовується відносний показник, який не дозволяє
визначити рівень фінансового стану у грошовому
вимірі, але відображає рівень добробуту і дозволяє
зробити порівняння між групами [2].

Рис. 4. Порівняльна характеристики ставлення
людей до міста у розрізі роду зайнятості (n = 879)
Основна маса з числа опитаних респондентів
пов’язує своє майбутнє із містом. Даний факт найбільш характерний для аудиторії віком 60+ (94%) та
45–59 (91%). Основна причина бачення свого майбутнього у місті – це те, що воно рідне. Респонденти, які мають дітей хочуть, щоб вони пов’язали своє
майбутнє з містом. Серед опитаних 85% зазначали,
що не мають місця проведення дозвілля у вільний
час та наголоси на відсутності актуальної інформації
про події, які відбуваються у місті.
3%

11%

14%
25%

19%

28%
Не вистачає на їжу
Вистачає на їжу, але купувати речі та взуття складно

Рис. 3. Порівняльна характеристики ставлення
людей до міста у розрізі фінансового стану (n=869)
Із рис. 4 видно, що найбільша кількість людей,
які пов’язують подальше життя із містом Суми, це
пенсіонери та службовці; найбільший відсоток у людей, які не пов’язують своє майбутнє із містом, серед
студентів та службовців; не визначилися ще спеціалісти вузького профілю та менеджери. Бачимо, що
існує певна залежність між родом зайнятості та ставленням до міста. Основна тенденція, що більшість
людей, які вже визначилися із спеціалізацією залишаться у місті, а ті, що ще не визначилися, планують
змінити місце проживання через кращі перспективи.
Як показує досвід проведення досліджень, прямі запитання щодо доходу респондентів не дають

Вистачає грошей на їжу, одяг та взуття, але купувати такі
коштовні речі, як холодильник складно
Можемо купувати такі коштовні речі, як холодильник, але не
можемо дозволити все, що хочемо
Можемо купувати все, що бажаємо
Важко відповісти

Рис. 5. Фінансовий стан респондентів
Із рис. 5 можна зробити висновки, що за фінансовим станом в опитуванні брали участь люди із різними фінансовими доходами. Найбільша кількість
людей, які взяли участь в опитуванні, склала частка людей, яким вистачає грошей на їжу одяг, взуття
та вистачає тільки на їжу. Аналіз даних результатів
необхідний, перш за все, для того, щоб правильно
обрати заходи, які необхідно відображати за допомогою методу контекстної реклами.
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Рис. 6. Проведення дозвілля сумчанами
Аналіз рисунку 6 показує, що найбільший відсоток людей у вільний час його проводять у мережі
Інтернет, спілкуванні з друзями та за переглядом телевізійних програм. Кореляція даних описує пряму
залежність між фінансовим станом та проведенням
дозвілля сумчанами, тобто є зрозумілим, що із зниженням рівнем доходу більшість людей віддають
перевагу домашньому відпочину. Видно, що значну
кількість часу власного дозвілля мешканці міста відвідують родичів та спілкуються з друзями. До таких
належать люди з двох груп: 1) рівень доходу яких
відповідає рівню «не вистачає на їжу»; 2) «вистачає
на їжу, але купувати речі та взуття дорого». Бачимо,
що частка людей, які подорожують та відвідують
ресторани, мешканці із рівнем «вистачає грошей на
їжу, але на такі коштовні речі, як холодильник не вистачає», «можемо такі коштовні речі як холодильник,
але не можемо дозволити все, що хочемо». Категорія
«можемо купувати все, що забажаємо», як це не дивно, але займаються усім, окрім того, що дивляться
телевізор. Дану залежність простежуємо із табл. 1, у
якій показано співвідношення між рівнем доходу та
заходами дозвілля респондентів.
Таблиця 1
Залежність між фінансовим станом респондентів
та заходами їх проведення вільного часу
співвідноЗахід проведення Рівень доходу рес- %шення
між
дозвілля респонпондентів
двома
групадентами
ми факторів
Подорожую
Вистачає грошей
3%
на коштовні речі,
Можемо купувати
все
Ходжу в кафе/
Вистачає грошей
4%
ресторан
на коштовні речі,
Можемо купувати
все
Відвідую розва- Вистачає на їжу
10%
жальні центри
Займаюсь спорКупуємо коштовні 10%
том
речі
Виїжджаю за міс- Купуємо коштовні 6%
то на природу
речі
Відвідую родичів Вистачає на їжу, не 12%
вистачає на їжу
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Сиджу в мережі
Інтернет
Спілкуюсь з
друзями
Дивлюсь телевізор
Інше

21%

Виїзджаю за місто на природу

Інше

60%

13%

Вистачає на їжу,
20%
Купуємо коштовні
речі
Не вистачає на їжу, 14%
вистачає на їжу
Не вистачає на їжу 20%
Вистачає на їжу

1%

За уточнюючого питання в анкеті досить часто перед тим, як піти кудись мешканці шукають події в мережі Інтернет (найбільший відсоток припадає на пошук
фільмів у кінотеатрах та замовлення столиків у кафе),
а також 78% при проведенні дозвілля з додаванням варіанту відповіді проведення часу за комп’ютером мешканці обирали даний варіант відповіді, 69% – дивляться телевізор. Також 56% людей скаржилися на брак
доступної інформації, молоді люди висунули бажання
отримувати інформацію через соціальні мережі, 15%
дорослих людей говорили, що було б доречним отримувати інформацію про події міста через газети та оголошення у міському транспорті.
Отже, з результатів дослідження видно, що є певна залежність між фінансовим становищем респондентів та організацією заходів проведення власного
дозвілля. Як бачимо, більшість респондентів проводять вільний час у мережі Інтернет та за переглядом
телевізійних програм, що є підґрунтям для висновків, що даний контингент може отримувати інформацію про події міста через телебачення та мережу
Інтернет. Що стосується інших категорій опитаних
респондентів, то ефективним інформаційним каналом може бути реклама у закладах суспільного
відпочинку (розважальні центри, кафе, кінотеатри).
Для людей, які подорожують або проводять багато
вільного часу на природі можна обрати захід з розміщення інформації в громадському транспорті, дорожні розтяжки, сіті-лайти та бігборди. Для людей,
які проводять вільний час із родичами та друзями
можна застосовувати сарафанне радіо або заходи вірусного маркетингу.
Проведені дослідження ґрунтовно описують інтереси респондентів, їхній фінансовий стан та ставлення до міста. При цьому слід зазначити, що більшість інструментів просування будуть направлені на
людей, які пов’язують подальше майбутнє із містом.
Проте не треба виключати, що дані заходи можуть
привернути увагу інших двох категорій (тих, що не
визначилися, та тих, що планують переїзд). Що стосується наявних проблем міста, то у даному випадку необхідно діяти комплексно, залучаючи до цього
місцеву владу для ремонтів та реконструкцій. А ось
збільшити розважальні заходи можна, не витрачаючи при цьому значних коштів. Щодо забрудненості
міста, то найкращім виходом є введення системи
штрафів при забрудненні будь-якої території. Дана
система діє у багатьох країнах світу і їхній досвід показує, що чистота міста напряму залежить від його
позитивного сприйняття туристами [8].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Однією із складових просування території
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є проведення маркетингових досліджень для виявлення сутності переваг та недоліків міста та пошуку нових ідей. Виявлені залежності між фінансовим
станом респондентів, проведенням їхнього вільного часу та ставленням до міста дозволять визначати
види комунікаційних каналів, що будуть використо-

вуватися з метою інформування жителів та подальшого позиціонування міста як сильного територіального бренду. При цьому подальші дослідження
дозволять визначити конкретні комунікаційні канали, які можна застосовувати на кожному окремому
етапі формування бренду м. Суми.
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В статье приведены результаты исследования потребителей в русле формирования коммуникационных каналов
с целью дальнейшего позиционирования города среди жителей и потенциальных туристов. В частности определены характеристики, которые негативно влияют на состояние города на карте позиционирования; приведена сравнительная характеристика отношения людей к городу в разрезе рода занятости; выявлена зависимость
между финансовым положением респондентов и организацией проведения собственного досуга и т.д. На основе
проведенных исследований выявлены основные коммуникационные каналы, которые могут быть использованы
в процессе построения территориального бренда в целом и информировании жителей в частности.
Ключевые слова: исследование, выборка, продвижение территории, поведение потребителей, коммуникационные каналы.
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The article presents the results of consumer research in direction of forming communication channels with the purpose
of positioning the city among its residents and potential visitors. In particular defined the characteristics that negatively
affect the state of the city on the positioning map; shows the comparative characteristic attitude of people to the city
in terms of kind of employment; detected the dependence between the financial situation of the respondents and
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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМПОНЕНТНОЇ
СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Соціальна сфера – комплекс галузей, що забезпечують зростання рівня споживання та вдосконалення
благ. Соціальна сфера передбачає тісний зв'язок людини та культури, освіти, науки, мистецтва для
задоволення її потреби в гармонії з інтересами свого народу, всього цивілізаційного світу. В статті
визначено структурні компоненти соціальної сфери, до яких належать: освіта, наука, медицина та
фізична культура. Досліджено основні проблеми функціонування за кожною компонентою соціальної сфери. Розроблено напрямки вдосконалення компонентної структури за соціальними галузями
Черкаської області. Запропоновано механізми фінансування за запропонованими напрямами.
Ключові слова: соціальна сфера, освіта, медицина, культура, наука.

Постановки проблеми. Оцінка сучасного стану
та регіональних особливостей функціонування соціальної сфери Черкаської області є передумовою
прогнозування основних показників її розвитку та
розробки заходів щодо удосконалення структури соціальної сфери регіону. Оскільки економіка України
перебуває на етапі реформування економічної системи та її основних сфер діяльності. Виникає потреба
в аналізі проблемних моментів та розробці заходів
щодо їх удосконалення на прикладі Черкаської обл.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями реформування соціальної сфери займалися
провідні вчені-дослідники, серед яких: Т.А. Непокупна, Р.І. Шаравара, П. Ф. Баранова, Т.В. Бровко,
В.Г. Єременко, О.О. Величко. Проте поза увагою дослідників залишалися аспекти вивчення проблемних
моментів регіонального характеру функціонування
соціальної сфери.
Метою дослідження є аналіз і виявлення проблем та
розробка рекомендацій щодо удосконалення компонентної структури соціальної сфери Черкаської області.
Виклад основного матеріалу. Ключовим питанням прогнозування є визначення перспективної потреби суспільства в різноманітних послугах, у т.ч. у
соціальної сфері в матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсах на перспективу. В сучасних
умовах трансформації соціальна сфера Черкаської
області потребує реформування, особливо коли мова
йдеться про децентралізацію бюджету та збільшення
можливостей для регіонів.
Окреслимо основні проблеми та напрямки вдосконалення галузей соціальної сфери. Спочатку визначимо основні компоненти соціальної сфери які
підлягають аналізу. До таких сфер належать: освіта,
наука, медицина та фізична культура.
По-перше, соціальна сфера охоплює освітній напрям, де варто виділити дошкільний, загальноосвітній, професійно освітній та освітньо-кваліфікацій-
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ний вищий рівні освіти. В системі дошкільної освіти
Черкаської області проблемним є ся забезпеченість
дітей дошкільними закладами. Так, на сьогодні на
1000 жителів припадає лише 29 місць в дитячих садках, при нормативі – 50 [1, с. 95].
В Шполянському, К-Шевченківському, Канівському, Чигиринському, Смілянському, Уманському,
Городищенському та Звенигородському районах завантаженість дошкільних закладів більше 100 дітей
на 100 місць. Біля 60% сіл Канівського та Чигиринського районів зовсім не мають дитячих садочків.
Така ситуація спричинена масовим закриттям садочків та переведенням їх в житловий фонд, скороченням (протягом 2003 – 2013 рр.) закладів дошкільної
освіти на 22%, з 72 до 39 тис. місць) при зменшенні
кількості дітей на 37% [1, с. 98]. Проблемними злишаються питання зменшення кількості дошкільних
закладів,що спричинено недостатнім фінансуванням
і скороченням дітей відповідного віку, неукомплектованість дошкільних дитячих закладів обладнанням, та кадрами, особливо у сільській місцевості.
За період з 2003 по 2013 рр. у Черкаській обл.
кількість загальноосвітніх навчальних закладів
зменшилась на 24 одиниці, учнів в них та 47 тис. ,
а кількість вчителів з 19 до 17 тис. осіб [1, с. 107].
При цьому, позитивним є зменшення шкіл зі змінним навчанням з 8 до 3 одиниць. В таких районах
як К-Шевченківський та Канівський 50% сіл взагалі
не мають шкіл. Проблемним також є недостатня забезпеченість шкіл сучасними підручниками, низький рівень їх комп'ютеризації, неукомплектованість
загальноосвітніх шкіл педагогічними колективами,
низький рівень заробітної плати та те, що в області за межею пішохідної доступності перебувають
13,2% учнів [1, с. 107] від загальної кількості учнів
сільської місцевості.
У системі професійно-технічної освіти (ПТО)
продовжує залишатись багато невирішених питань,
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серед яких: низький рівень престижності, погіршення матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу, втрата зв’язку із виробництвом, невирішеність
ситуації з працевлаштуванням випускників.
У вищих навчальних закладах Черкаської обл. ІІІІV рівня акредитації чисельність студентів за відповідний період зросла з 17 до 39 тис. осіб [1, с. 115],
проте і тут існують певні проблеми розвитку (загрози, ризики) системи вищої освіти: низька доступність до якісної освіти мешканців сіл, слабка розвиненість партнерства системи освіти та підприємств
у вирішенні проблем професійної підготовки та ін.
Отже, для того, щоб подолати зазначені проблеми
необхідно, на нашу думку визначити основні напрями вдосконалення галузі освіти в області:
– оптимізація мережі закладів освіти відповідно
до основних потреб населення та економічно обґрунтованих реалій;
– створення умов для розвитку та активізації
творчих здібностей дітей і молоді, починаючи з формування на шкільному рівні розподілу дітей за здібностіми та покликанням;
– зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, у т. ч. поліпшення забезпечення підручниками, навчальними посібниками, або електронними носіями, оснащення шкіл комп'ютерами
програмами за державної, регіональної або спонсорської підтримки;
– забезпечення гідної оплати праці працівникам
освіти для створення стимулів до покращення та підвищення ефективності навчання;
– створення умов для залучення коштів у сфру
освіти із позабюджетних джерел, спираючись на закордонний досвід;
– застосування у сфері вищої освіти конкурсний
порядок розподілу державного замовлення на підготовку спеціалістів і фінансування інвестиційних
проектів вузів незалежно від їх організаційно-правової форми.
По-друге, у науковій сфері в регіоні необхідно дотримуватися головної мети – забезпечення переходу
економіки області на інноваційну модель розвитку,
проведення на цій основі структурних і фінансових
змін у виробничій сфері, що створюватиме широкі
можливості для випуску конкурентоспроможної продукції, орієнтованої на зовнішні і внутрішні ринки.
Зміни, що відбулися у сфері наукової діяльності
області за період 2003-2013 pp., пов’язані з недосконалою діяльністю державної інноваційно-наукової політики: кількість працівників наукової діяльності скоротилася в 2,5 рази (з 4133 до 1715 осіб);
частка дослідників у складі працівників основної
діяльності, є незначною – 38,4%, що є нижчою від
відповідного показника по Україні (49%); частка
науково-технічних розробок знизилася (з 59,4 до
44,4%), кількість науково-технічних послуг зменшилася в 1,4 рази (з 12,1 до 8,5%), а прикладних досліджень на 2,3% (з 16,8 до 14,5%) [1, с. 128].
Науково-інноваційна результативність науковотехнічних організацій і підприємств області залежить від фінансування їх матеріально-технічної бази

і достатності заробітної плати науково-технічних
працівників. Матеріально-технічна база науки Черкаської області в період 2003-2013 pp. перебувала в
значно гіршому, ніж у середньому по Україні, стані:
фондоозброєність в ці роки становила 2,5-34,3 тис.
грн. на одного працівника основної діяльності, що
нижче за середній по Україні (6,5-41,6 тис. грн.) в
2,6-1,2 рази. Технічна оснащеність складала 0,6-6,2
тис. грн., що менше від середнього по Україні показника (довідково по Україні 1,3-12,1 тис. грн.)
в 2.2-2,0 рази [1, с. 133].
За період період 2003-2013 pp. у структурі джерел фінансування науково-технічних робіт зменшилась питома вага фінансування з держбюджету (37,735%). Відбулося значне збільшення фінансування за
рахунок власних коштів (в 2,5 рази з 16,8 до 47%).
Роль коштів позабюджетних фондів була суттєвою
тільки в 2007 і 2010 pp. (4,6 і 15,9%). Про зменшення
конкурентоспроможності наукових розробок вчених
області і комерціалізації спеціалізованої науковотехнічної діяльності свідчить зменшення частки коштів замовників їх підприємств, організацій України (з 37,4 до 14%) та іноземних інвесторів – 0,3%
[1, с. 134].
Варто визначити, що в перспективі збільшення
конкурентоспроможності науково-технічної діяльності, що здійснюється в області, може призвести до
зростання частки фінансування за pахунок коштів
вітчизняних та іноземних замовників. Доцільною є
більша частка коштів місцевих бюджетів, які мають
забезпечувати наукомісткий та інноваційний шлях
розвитку територіального господарського комплексу
для покращення його конкурентоспроможності, рівня життя територіальних громад, а також подальше
збільшення ролі інститутів інфраструктури ринку.
Ми вважаємо, що основними напрямами вдосконалення науки-технічної діяльності у Черкаській
області можна запропонувати наступні: 1) забезпечення державної підтримки розвитку наукових
закладів шляхом надання цільового фінансування;
2) використання місцевими органами влади своїх
зростаючих повноважень щодо розвитку регіональної науково-інноваційної інфраструктури, забезпечення фінансової підтримки інноваційних процесів,
залучення іноземних інвесторів у технологічні інновації; 3) збільшення питомої ваги державного фінансування наукової та науково-технічної діяльності;
4) збільшення валових видатків на одного науковця
з метою забезпечення умов науковим та науково-технічним установам для підвищення їх ефективності і
виконання головної функції за рахунок держзамовлення та підтримки впровадженьу виробництво.
Джерелом інноваційно-інвестиційного забезпечення в регіоні мають бути внутрішні ресурси, передусім підприємств. Необхідно реалізувати політику
пріоритетного розвитку галузей, що можуть вирішити проблеми технологічного зростання за рахунок
самофінансування.
Третім компонентом соціальної сфери є охорона
здоров'я та соціальний захист населення. В системі
охорони здоров’я забезпеченість населення ліжковим
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фондом з період 2003-2013 р. скоротилась на 27%.
При цьому планова ємність амбулаторно-кліклінічних
закладів (АКЗ) збільшилась на 12%. Забезпеченість
населення ліжковим фондом в області (8,5 ліжок на
1000 жителів) є нижчою від державного нормативного показника (14,2 ліжка на 1000 жителів. Технічний
стан будівель теж не найкращий: потребують ремонту
21,8% лікарень, 24% амбулаторій та 26% фельдшерсько-акушерських пунктів [2, с. 70].
Такі тенденції та особливості розвитку системи
охорони здоров’я продовжуватимуться і в перспективі. Динаміка забезпеченості населення ліжковим
фондом і потужностями АКЗ, медичним персоналом
в майбутньому залежатиме від обсягів фінансування
охорони здоров'я та розуміння її ролі в соціальноекономічному прогресі як області, так і країни. Перспективи кадрового забезпечення галузі пов’язані зі
зменшенням надмірної кількості лікарів деяких спеціальностей, зростанням чисельності лікарів загальної практики і сімейної медицини, вдосконаленням
співвідношення між чисельністю лікарів і середнього медичного персоналу.
Особливості медико-демографічної ситуації в
області тісно пов'язані з невирішеністю наступних
проблем сфери охорони здоров'я:
- обмеженістю фінансування та нормативно-правовою неврегульованістю механізмів багатоканального ресурсного забезпечення, зокрема на засадах
обов'язкового медичного страхування;
- слабкою матеріально-технічною базою, в тому
числі застарілістю значної частини лабораторнодіагностичного обладнання та нижчою за санітарні
норми корисною площею низки спеціалізованих медичних закладів;
- недосконалою системою оплати праці зайнятих,
у першу чергу, практикуючих лікарів та середнього
медичного персоналу державного і комунального
секторів охорони здоров'я [2, с. 73];
- невизначеність на державному рівні переліку
платних та соціально-забезпечених послуг;
- нестачею та незадовільними якісними характеристиками кадрового потенціалу, повільним нарощуванням контингенту лікарів загальної практики
або сімейних [2, с. 73];
- диспропорціями в розвитку амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної ланок медичного обслуговування [2, с. 73];
- низькою доступністю та якістю безоплатної медичної допомоги.
Головною метою розвитку системи охорони
здоров'я Черкаської області повинно бути забезпечення якісної і доступної медичної допомоги, для
всіх верств населення в межах законодавчих гарантій
і державних стандартів; покращення стану здоров'я
та продовження тривалості життя населення; поширення здорового способу життя шляхом формування
організаційно-економічного механізму функціонування медичної галузі.
Найбільшої уваги в реформуванні системи охорони здоров’я в Черкаської області вимагають Монастирищенський, Христинівський, Тальнівський,
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Чигиринський та Канівський, в яких найгірші показники забезпеченості інфраструктурним медичним
потенціалом та кадровим забезпеченням.
Основними напрямками вдосконалення охорони
здоров'я Черкаської області, на нашу думку, мають
бути такі:
– реформування відповідно до сучасних організаційно-економічних та технологічних умов системи
медичної допомоги;
– створення багатоканального фінансування сфери охорони здоров’я, становлення ринку медичних
послуг та пожвавлення конкурентного середовища
за рахунок стимулювання приватної медичної практики [3, 154];
– вдосконалення матеріально-технічної бази державних і комунальних лікувально-профілактичних установ
та служби швидкої і невідкладної медичної допомоги;
– покращення якості медичної допомоги населенню шляхом впровадження новітніх технологій її надання, підвищення ефективності первинної медикосанітарної допомоги та забезпечення своєчасності
лікувально-діагностичного процессу [3, 154];
– підвищення заробітної плати працівникам системи охорони здоров'я, що дасть змогу їм працювати
більш активно та наполегливо за рахунок введення
офіційних економічно обґрунтованих платних послуг та можливостей їх використання на містах;
– вдосконалення медичного та медико-соціального обслуговування соціально незахищених верств
населення, задоволення потреб пільгових категорій
у медикаментах;
Реалізація комплексу заходів щодо вдосконалення системи охорони здоров'я дозволить зміцнити її матеріально-технічну і технологічну базу та
кадровий потенціал на Черкащині, вдосконалити
мережу та потужності лікувально-профілактичних
закладів відповідно до особливостей системи розселення та потреб населення, підвищити збалансованість, спадкоємність та результативність процесів
діагностики, лікування і профілактики, поліпшити
якість та доступність медичного обслуговування для
всіх верств. На нашу думку, це позитивно вплине
на ефективність функціонування сфери, сприятиме
стабілізації та покращенню медико-демографічної
ситуації, пом'якшенню соціально-психологічної напруги в суспільстві та оптимізації якісних характеристик людського капіталу.
Наступним компонентом соціальної сфери області
є значний культурний потенціал. Але негативні прояви реформування економіки мали вплив на функціонування всіх ланок сфери культури, ресурсний
потенціал яких залежить передусім від бюджетного
фінансування [4, c. 77]. Кількість масових та універсальних бібліотек із 1995 р. скоротилась на 22%, бібліотечний фонд зменшився на 21% [1, с. 134]. Фізичне
і моральне зістаріння книжкового фонду, незадовільні
темпи його оновлення і поповнення, низька технічна
оснащеність бібліотек спричинили зменшення контингенту читачів. За період 2003-2013 pp., кількість
демонстраторів кіно/відео фільмів зменшилась – на
75%, закладів культури клубного типу – на 21%, від-
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булося зменшення кількості відвідувань театрів, в середньому на 20% у рік [1, с. 135].
Головна мета розвитку культури повинна полягати у відродженні самобутньої культури області,
формуванні культурно-мистецького середовища,
здатного органічно поєднати кращі ознаки історичної спадщини та національних культур, представники яких населяють цей регіон, а також у підвищенні
якості та доступності послуг, що сприяють культурному й естетичному розвитку, духовному збагаченню особистості та всього населення.
Подальше функціонування сфери культури в Черкаській області пов'язано з такими проблемами: нестачею бюджетного фінансування сфери, недостатністю виділення коштів на проведення капітальних
ремонтів і реставрацію приміщень; необхідністю матеріально-технічного переоснащення сфери, оскільки забезпеченість закладами культури населення
відповідає нормативам, але всі заклади потребують
ремонту та переоснащення.
Ми вважаємо, що основними напрямками вдосконалення галузі культури в Черкаській області є:
– створення належних умов для розвитку та відтворення творчого потенціалу населення;
– проведення заходів, спрямованих на підтримку
розвитку сільської культури;
– оновлення бібліотечних фондів та формування
на їх основі електронних інформаційних ресурсів;
– створення в державних музеях нових експозицій, які б відповідали сучасним науковим і технічним вимогам;

– створення належної матеріально-технічної
бази, зокрема через суттєве покращення цільового
фінансового забезпечення та прискорення масштабів
будівництва нових та капітального ремонту діючих
закладів культури;
– реалізація регіональних програм, спрямованих
на соціально-економічний і культурний розвиток
Черкаської області;
– створення умов для залучення до сфери культури та мистецтва ресурсів із недержавного сектору, а
також розвиток меценатства й спонсорства;
– соціальний захист працівників культури, перш
за все шляхом суттєвого підвищення рівня оплати
праці [5, c. 42].
Наступним, не менш важливим компонентом соціальної сфери є фізкультура та спорт. Особливу увагу в
області потрібно приділити розвитку масової фізичної
культури, спорту та туризму. Включаючи розвиток дитячого та юнацького спорту, позаурочних форм занять
фізкультурою і спортом, збільшення числа змагань із
масових видів спорту для всіх вікових груп населення.
Необхідно реалізувати програми розвитку фізичної
культури та спорту серед інвалідів, дітей-сиріт.
Висновки. Соціальна сфера охоплює такі структурні компоненти, як: освіта, наука, медицина та фізична культура. Для удосконалення компонентних
структури соціальної сфери необхідно розробити
фінансово-господарського механізму, націленого
на послідовне впровадження програмно-цільових
контрактних та інвестиційних методів фінансування
закладів освіти, медицини та спорту.

Література:

1. Непокупна Т. А., Шаравара Р. І. Проблеми фінансування соціальної сфери // Теорії мікро- макроекономіки. Збірник наукових
праць професорсько-викладацького складу і аспірантів. Вип. 11. – Київ, 2002. – 268 с.
2. Баранова П. Ф. Фінансовий та економічний стан охорони здоров’я в Україні в умовах реформування галузі // Вісник соціальної
гігієни та охорони здоров’я. – 2000. – № 3. – С. 70–74.
3. Бровко Т. В., Непокупна Т. А. Альтернативні джерела фінансування соціальної сфери (деякі аспекти) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Фінансово-кредитна система України: проблеми та шляхи їх вирішення». –
Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – 200 с.
4. Єременко В. Г. Основи соціальної економіки: Популярний курс. – К.: МАУП, 1997. – 168 с.
5. Величко О. Бюджетне фінансування соціальної інфраструктури: проблеми та перспективи // Економіка України. – 1998. –
№ 2. – С. 39–44.

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМПОНЕНТНОЙ
СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ
Опалько В.В.
кандидат экономических наук, доцент
Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого
Силаева М.С.
студентка
Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого
Социальная сфера – комплекс отраслей, обеспечивающих рост уровня потребления и совершенствования благ.
Социальная сфера предполагает тесную связь человека и культуры, образования, науки, искусства, ради удовлетворения его потребностей в гармонии с интересами своего народа, всего цивилизационного мира. В статье
определены структурные компоненты социальной сферы, к которым относятся: образование, наука, медицина
и физическая культура. Исследованы основные проблемы функционирования по каждой компонентой социальной сферы. Разработаны направления совершенствования компонентной структуры по социальным отраслям Черкасской области. Предложены механизмы финансирования по предложенным направлениям.
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Social services – a set of industries, providing growth of consumption and improve benefits. Social protection implies
a close relationship of man and culture, education, science, the arts, in order to satisfy their needs in harmony with
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
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У статті визначено роль виробничих запасів на підприємствах, зосереджено увагу на актуальних та особливо проблемних питаннях організації обліку й контролю запасів підприємства, а
також окреслено можливі шляхи їх вирішення в умовах сучасного господарювання. Наведено
теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке виявляється в обґрунтуванні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення бухгалтерського обліку та економічного контролю виробничих запасів для забезпечення ефективного
управління підприємством. Визначено напрямки удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими запасами, виокремлено негативні аспекти, які впливають
на діяльність підприємства. В процесі написання статті виокремлено напрями вдосконалення
управління виробничими запасами.
Ключові слова: Облік, запаси, контроль, аналіз, оцінка,якість, аналітика, виробництво, витрати.

Постановка проблеми. Розвиток бухгалтерського обліку в динамічних умовах господарювання зумовлює необхідність інтеграції його організаційно-методичного інструментарію з новими
методами управління ресурсами підприємства, в
тому числі, виробничими запасами. Найважливішими елементами системи управління виробничими запасами є бухгалтерський облік і контроль, які
виступають інформаційною основою управління
та засобом відображення руху виробничих запасів. Обумовлена потреба в розробці теоретико-методичних засад обліково-контрольного забезпечення процесу управління виробничими запасами,
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ефективність якого визначає фінансовий результат
суб’єкта господарювання в цілому та його структурних компонентів.
Аналіз досліджень і публікацій. Сучасними вітчизняними вченими зроблено значний внесок в
розробку теорії та практики управління виробничими запасами, їх обліку і контролю, а саме: Ф.Ф. Бутинцем, М.П. Войнаренком, А.М. Герасимовичем,
О.А. Зоріною, М.В. Кужельним, Ю.А. Кузьмінським,
В.Г. Лінником, М.С. Пушкарем, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, М.М. Шигуном та іншими. Вагомий внесок
у розвиток теорії, методики та організації бухгалтерського обліку й контролю виробничих запасів

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

здійснили зарубіжні фахівці В.І. Івашкевич, Р. Ентоні, Б. Нідлз, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, Дж. Фостер,
У. Хорнгрен та ін.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліково-контрольного забезпечення управління виробничими запасами
Виклад основного матеріалу. Необхідною умовою підтримання виробничого процесу на підприємстві є наявність достатньої кількості виробничих
запасів. Так, щоб здійснювати процес виробництва,
підприємство повинно мати необхідні запаси сировини, матеріалів, палива, будматеріалів, запасних
частин, інших виробничих запасів. У ході їх використання збільшуються витрати на виробництво.
Результатом процесу виробництва є створення готової продукції, унаслідок чого предмети праці
переходять у форму готової продукції [1, с. 132].
Основною гіпотезою дослідження є припущення,
що методологія і організація обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими запасами
потребує удосконалення. Зміни необхідні насамперед у частині підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими
запасами підприємства. Одними напрямком вирішення даних проблемних питань є запровадження
на підприємстві інформаційних технологій обробки економічної інформації. Основними завданнями
організації та ведення обліку виробничих запасів
на підприємстві є: контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням матеріальних цінностей та їх
збереженням за місцем зберігання і на всіх стадіях
обробки; відповідність складських запасів нормативам; раціональна оцінка виробничих запасів; розрахунок фактичної собівартості витрачених матеріалів та їх залишків за місцем зберігання і статтями
балансу; виявлення всіх витрат, пов’язаних із придбанням або виготовленням запасів та визначенням
первісної вартості; контроль за правильністю використання МШП під час їх експлуатації; встановлення методології обліку витрат на виробництво і
калькулювання собівартості продукції протягом
року; регламентування складу собівартості продукції тощо [2, с. 220].
Основою статті є напрямки удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими запасами, що передбачає:
– узагальнення торетичних і методичних основ
обліку, аналізу та контролю виробничих запасів, визначення їх суті та класифікації;
– удосконалення методико-організаційних основ
фінансового та управлінського обліку виробничих
запасів, а також їх контролю;
– проектування системи економічного аналізу та
контролю ефективності використання виробничих
запасів;
– розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні виробничими запасами;
В комплексі заходів по створенню системи економічного контролю на підприємстві велике значення
має формування повної і достовірної облікової ін-

формації про наявність, рух і використання виробничих запасів, а також чітка організація внутрішньогосподарського контролю за їх станом і збереженням.
Вирішення проблеми ефективного управління запасів потребує врахування всіх аспектів кругообороту
та контролю на кожній стадії [3, с. 150]. Важливого
значення набуває поліпшення якісних показників
використання виробничих запасів, що досягається
шляхом економії та більш ефективним споживанням
кожного їх виду. Заходи, які вирішуються в системі
внутрішнього контролю, лежать в площині застосування більш прогресивних складових матеріальних
запасів, і скорочення відходів і втрат у виробничому
процесі діяльності підприємства.
Запаси є найбільш важливою та значною частиною активів підприємств, вони займають особливе
місце у складі майна, складають вагому частину матеріальних затрат виробництва. Розмір запасів враховується при визначенні результатів діяльності та
при висвітленні інформації про фінансовий стан підприємства. Їхнє раціональне використання впливає
на фінансовий стан.
Вдосконалення обліку потребує інформаційних
запитів управління, а з’єднуючою ланкою між ними
виступає контроль.
Автоматизація обліку вносить позитивні зміни до
технології роботи бухгалтерії. Так, один виконавець
поєднує функції декількох суміжних ділянок обліку,
наприклад, касир не тільки виписує прибуткові та видаткові касові ордери, але й розносить їх суми по облікових регістрах. Те ж саме відбувається при обробці
одного первинного документу, який стосується декількох ділянок обліку. При проведенні оплати послуг
постачальнику платіжним дорученням одночасно
можна обробити і рахунок постачальника, дані якого
розносяться по об’єктах та шифрах аналітичного обліку. При цьому одразу ж формуються відомості про
витрати на виробництво. Всі названі вище операції
може виконати одна людина, до того ж, тільки вона
відповідає за результати своєї роботи [3, с. 28].
Наявний діапазон часу введення бухгалтерських
операцій за допомогою автоматизованої інформаційної системи дозволяє відразу прискорити весь процесс бухгалтерського обліку. При внесенні коректив
до даних на будь-якому робочому місці результати
відразу стають відкритими для всіх користувачів, які
працюють в цій системі. Тому при такій організації
має дотримуватись сувора дисципліна користувачів і
вимагається відповідна кваліфікація всіх співробітників, які вносять інформацію до загальної бази даних.
Спільна інформаційна база дає можливість спільно
використовувати таку нормативно-довідкову інформацію, як довідники: зовнішніх організацій, структурних підрозділів, статей обліку, допустимої кореспонденції рахунків, номенклатури-цінника виробничих
запасів; типових господарських операцій тощо.
Одним із напрямів підвищення контрольних
функцій обліку операцій з матеріальними запасами
є удосконалення складання й обробки первинної документації. Суть полягає в тому, що, по-перше, всі
первинні документи щодо надходження та витрачан-
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ня матеріальних запасів вводяться й обробляються за
допомогою програми, внаслідок чого відпадає необхідність переносити дані з первинних документів в
облікові регістри; по-друге, одні й ті ж дані можуть
автоматично потрапляти в різні документи, які є
взаємопов’язаними
Розглянемо підхід, що базується на основі співставлення витрат на одиницю продукції з фактичними витратами на цю одиницю. При цьому слід виконати наступні дії:
– визначити нормативні витрати на одиницю виробу по кожному технологічному процесу;
– визначити фактичні витрати на одиницю виробу по кожному технологічному процесу (по кожній
операції);
– порівняти нормативні та фактичні витрати на
одиницю продукції і встановити відхилення між
ними;
– здійснити аналіз відхилень, на підставі цього
встановити їх причини та винуватців;
– виконати заходи по усуненню причини відхилень або переглянути норми за потребою.
При перевірці обліку запасів особливу увагу приділяють перевірці первинної документації. При цьому необхідно оцінити правомірність використання
тих чи інших форм документів (чи використовуються уніфіковані форми; чи передбачено всі обов'язкові
реквізити), перевірити дотримання порядку їх заповнення (чи всі обов'язкові реквізити заповнюються,
чи ставляться підписи, чи заповнюються незаповнені рядки, чи робиться застереження про виправлені
помилки тощо) та складання (чи складаються вони в
момент здійснення операції, чи дотримується графік
документообігу тощо).
При перевірці документів здійснюється взаємна звірка господарських договорів, накладних, рахунків-фактур та прибуткових ордерів на предмет
ідентичності ряду показників: номенклатури, ціни,
кількості, дат оприбуткування тощо. Найбільш поширеною помилкою, що при цьому зустрічається в
обліку, є оприбуткування невідфактурованих поставок та відпуск таких матеріалів у виробництво. Потім за даними журналу № 5 здійснюється перевірка
правильності відображення в облікових регістрах
оприбуткованих матеріалів.
Правильність встановлення лімітів з відпуску
конкретних видів запасів здійснюється виходячи
з обсягу випуску продукції, норм витрачання матеріалів на одиницю виробів або робіт і залишку
матеріалів на початок запланованого періоду. Коригування лімітів в поточному періоді дозволяється у випадках уточнення кількості матеріалів, що
знаходяться в незавершеному виробництві, а також
при заміні одних запасів іншими і зміні виробничої
програми. Під час проведення перевірки необхідно
звернути увагу на те, чи здійснюється зміна ліміту тими ж особами, яким надано право їх затвердження, а також, чи не допускається зміна лімітів
по окремих видах запасів на поточний період часу,
оскільки такими змінами, як правило, намагаються
приховати перевитрачання запасів.
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Якість обліково-контрольного забезпечення
управління є чинником ефективності виробництва.
Удосконалити стан контролю запасів підприємств можна, насамперед, на підставі вивчення, систематизації й інтерпретації економічних законів, що
діють в галузі підприємництва [4, с. 103].
Контроль за рухом, збереженням і раціональним
використання виробничих запасів здійснюється безпосередньо на підставі облікових документів.
Аналізуючи в цілому діяльність підприємства з
обліку виробничих запасів, можна виокремити наступні негативні аспекти:
– низький рівень оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими запасами
підприємств;
– невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів;
– обмеженість внутрішнього контролю використання виробничих запасів тощо.
Вирішення цих проблем потребує оновлення системи формування інформації про виробничі запаси,
використання нетрадиційних для вітчизняної облікової практики підходів щодо ефективного їх використання та оптимізації результатів діяльності підприємства через застосування принципів і методів
бухгалтерського обліку [5].
Саме тому можна виділити такі напрямки вдосконалення управління виробничими запасами на
виробничих підприємствах:
1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими запасами підприємств, яке забезпечується запровадженням інформаційних технологій обробки облікової інформації;
2) удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні виробничими
запасами та обґрунтування раціональних методів
проведення їх інвентаризації, оскільки успішне
функціонування підприємств залежить, перш за все,
не тільки від вдосконалення внутрішньогосподарської діяльності взагалі, але і від рівня, автоматизації
їхньої діяльності;
3) узгодження механізмів фінансового та управлінського обліку виробничих запасів;
4) обґрунтування системи обліку матеріальних затрат
на освоєння нової техніки та технології виробництва;
5) чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів підприємств (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, заходів
контролю та оперативного регулювання процесів
утворення запасів).
Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що
реалізація перелічених напрямів удосконалення обліку запасів підприємством призведе до значного підвищення результативності його фінансово – економічної
діяльності. Вирішення комплексу суперечливих і дискусійних питань обліково-аналітичного управління
виробничими запасами є актуальним для більшості
підприємств і потребує подальших досліджень.
Важливе значення для удосконалення контролю
за виробничими запасами підприємства має автоматизація обробки інформації на підприємстві. Тут слід
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зазначити, що організація контролю виробничих запасів є важливим елементом управління фінансової
звітності підприємства. Тому впровадження автоматизації контролю виробничих запасів доцільно за
умови, якщо на підприємстві автоматизований облік
основних господарських операцій.

Очевидно, що рішення як організаційних, так і
методичних питань повинне ґрунтуватися на використанні можливостей сучасних комп’ютерних технологій та систем. При цьому найбільш ефективною
є організація вирішення таких завдань у комплексній
системі управління підприємства.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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В статье определена роль производственных запасов на предприятиях, сосредоточено внимание на актуальных и особо проблемных вопросах организации учета и контроля запасов предприятия, а также обозначены
возможные пути их решения в условиях современного хозяйствования. Приведены теоретическое обобщение и новое решение научной задачи, которое проявляется в обосновании теоретических основ и разработке
практических рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского учета и экономического контроля производственных запасов для обеспечения эффективного управления предприятием. Определены направления
совершенствования учетно-аналитического обеспечения управления производственными запасами, выделены
негативные аспекты, которые влияют на деятельность предприятия. В процессе написания статьи выделены
направления совершенствования управления производственными запасами.
Ключевые слова: Учет, запасы, контроль, анализ, оценка, качество, аналитика, производство, расходы.
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In the article the role of inventory in enterprises focus on topical issues and especially the problem of control of the
stock of the company, and outlines possible solutions in today's management.
Theoretical generalization and new solution of a scientific problem, which is found in the justification of the theoretical
framework and the development of practical recommendations for improving accounting and economic control of
inventory to ensure effective management. Directions of improvement of accounting and analytical software inventory
management, singled out the negative aspects that affect the company. In the process of writing singles out areas of
improvement management of inventory.
Keywords: Accounting, inventory, monitoring, analysis, evaluation, quality analysis, production costs.
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Сьогодні в більшості країн купівля і продаж валют здійснюється різними за типом та величиною
суб’єктами, які утворюють єдину систему валютного ринку. Потреби купівлі та продажу валют визначаються рівнем взаємозалежності та взаємовідносин даних країн у сфері торгівлі та бізнесу. Світовий
валютний ринок займає провідне місце в економічній політиці сучасної держави. У статті досліджено
становлення валютного ринку в Україні.Визначено сутність та значення валютного ринку для економіки країни. Проаналізовано сучасний стан валютного ринку в Україні.Особливу увагу приділено переходу до плаваючого курсоутворення. Виділено основні проблеми на валютному ринку України. На
основі проведеного дослідження визначено основні тенденції розвитку валютного ринку в Україні.
Ключові слова: валютні операції,валюта,валютне регулювання, валютний ринок, валютні резерви.

Постановка проблеми. Збільшення кількості міжнародних господарських зв’язків,на певному історичному етапі, неминуче призвело до підвищення ролі
валютної сфери у світовому масштабі. В більшості
країн світу купівля і продаж валют здійснюється різними за величиною типом суб’єктами, які утворюють
єдину систему міжнародного валютного ринку.
Валютний ринок займає важливе місце для економіки країни. Впливаючи на окремі галузі та підприємства він здійснює міжнародні розрахунки,та
диверсифікацію валютних резервів. Інтеграція України у світове співтовариство обумовлює необхідність
вдосконалення функціонування її валютного ринку
як механізму взаємодії між національною та світовою економічними системами. За умов впливу процесів світової глобалізації на економіку України,та
удосконаленнями у результаті перебігу політичної
кризи, проблеми функціонування вітчизняного валютного ринку є особливо актуальними.
Створення необхідних умов для повноцінного
функціонування вітчизняного валютного ринку,які
забезпечать ефективну позицію України на світовому валютному ринку зумовила вибір даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню теоретичних і практичних аспектів функціонування валютного ринку, проблеми функціонування
міжнародних механізмів, впливу фінансової глобалізації на економічні відносини, взаємодії валютного
ринку України зі світовим фінансовим середовищем
знайшли своє відображення у працях таких вчених,
як В. Будкіна, О. Береславська, А. Гальчинського,
М. Дудченка, О. Єременка, А. Кредісова, П. Леоненка,
Д. Лук’яненка, З. Луцишин, Ю. Пахомова, О. Плотнікова, А. Поручника, О. Рогача, В. Сіденка, В. Сікори,
А. Фліпенка, О. Шниркова, А. Шаповалов та ін.
Мета статті – виділити основні проблеми на
валютному ринку України. На основі проведеного
дослідження визначити основні тенденції розвитку
валютного ринку України.
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Основні результати дослідження. Сучасний валютний ринок – це система стійких економічних і організаційних відносин між учасниками міжнародних
розрахунків з приводу не тільки валютних операцій,
а і зовнішньої торгівлі, надання послуг, здійснення
інвестицій та інших видів діяльності, які вимагають
обміну і використання різних іноземних валют.
У результаті підвищення впливу процесів глобалізації на економіку України та в умовах світової фінансової кризи проблеми підвищення ефективності функціонування вітчизняного валютного ринку та перспективи
його розвитку набувають особливої актуальності.
Функціонування економіки та міжнародної торгівлі забезпечує саме валютний ринок,оскільки від
його розвитку залежить ефективність міжнародних
розрахунків, які здійснюються шляхом обміну іноземних валют [1].
Особливого значення набуває розвиток валютного ринку країн трансформаційної економіки, до яких
відноситься і Україна. Прагнення країн до повноцінного виходу на міжнародні валютні ринки спонукає підвищувати ліквідність національної валюти,
вдосконалювати підходи до регулювання валютного
ринку. Саме валютний ринок виступає об’єктивним
організатором валютних відносин, який сегментує
та впорядковує прагнення різноманітних економічних агентів, маючи зворотній вплив на валютні відносини, здійснює своєрідне їх регулювання.
Розвиток міжнародного валютного ринку обумовлений дією таких факторів як лібералізація валютних
операцій та зростання ступеня відкритості національних валютних ринків. У розвинених країн світу лібералізація валютних ринків проходила ще у 60-70-х
роках. А у країнах перехідної економіки валютний ринок знаходить сааме на етапі лібералізації [2].
Валютний ринок в Україні є складовою частиною
світового ринку де здійснюються обмінні та депозитно-кредитні операції з іноземною валютою відповідно до чинного законодавства у сфері валютного
регулювання і валютного контролю. В Україні роз-

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

виток валютного ринку розпочався після проголошення незалежності держави, на її еволюцію значно
вплинули високі темпи інфляції, різкий спад виробництва, постійний дефіцит платіжного багажу.
Розвиток в Україні валютного ринку можна поділити на такі етапи:
– 1991-1994 рр. – поява валютного ринку на Україні, який на основі Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» функціонував до 1993року, введення
національної грошової одиниці – карбованця, створення золотовалютних резервів,становлення регулюючих органів та формування законодавчої бази з
введенням у дію Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю»;
– 1994-1995 рр. – лібералізація валютного ринку,
децентралізація внутрішнього валютного ринку, стабілізація інфляційних процесів національної грошової одиниці, підготовка до введення нової грошової
одиниці;
– 1996-1999 рр. – введення нової грошової одиниці – гривні, значна ревальвація реального курсу
гривні впродовж 1996-1997 років, яка змінилась девальвацією в 1998 р., перехід до ринкових інструментів регулювання валютного ринку.
Тривале існування валютних ринків спричинило
різноманітність визначень даного терміну. Проаналізувавши твердження багатьох авторів дозволяє дати
наступне визначення: валютний ринок – це система
економічних відносин між його суб’єктами, щодо
здійснення операцій з купівлі – продажу валюти та
інших валютних цінностей, де цінами уступаються
встановлені під впливом попиту і пропозиції валютні курси. Отже, особливістю валютного ринку є його
товар – валюта та валютні цінності, а також ціна –
валютний курс.
Валютний ринок поділяють на внутрішній та
міжнародний. Роль внутрішнього валютного ринку
в Україні виконує Міжбанківський валютний ринок
України. Міжбанківський валютний ринок України являє собою сукупність відносин у сфері торгівлі іноземною валютою в Україні між суб’єктами
ринку, між суб’єктами ринку та їх клієнтами, між
суб’єктами ринку і Національним банком, а також
Національним банком і його клієнтами [4].
Аналізуючи останні зміни на світовому валютному ринку, можна зробити висновки щодо подальшого існування вітчизняного валютного ринку. Дані
зміни стосуються банківської діяльності на валютному ринку України. Згідно з новими тенденціями
розвитку незабаром будь – яке подорожчання або
здешевлення долара на міжнародних валютних майданчиках автоматично буде викликати таку ж динаміку долара проти гривні на українському ринку.
Отже внутрішній приплив або відтік валюти вже
не буде навіть побічно впливати на курс долар/гривня, а золотовалютні резерви НБУ можуть знадобитися тільки в екстрених або рукотворних прецедентах.
На сьогоднішній день курс долара представляє
із себе, як правило, спекулятивну реакцію банків на
курс долара на зовнішніх ринках,де курс міняється

набагато частіше, ніж раніше, як сьогодні курс євро/
долар.
Тепер банки реагують через кожну зміну на валютному ринку, не тільки по євро, а й по долару.
Якщо долар на світових майданчиках минулого тижня дорожчав три дні в силу підвищення цін на нафту, таке ж подорожчання він викликатиме одразу на
світовому валютному ринку і в той же день-в українських обмінниках [5].
Можна зазначити те, що долар в Україні – валюта – притулок для населення. Це не гривня
прив’язана до долара, це долар є валютою – що дає
можливість зменшити валютний ризик для населення. Якщо тепер ця валюта почне спочатку зростати
як результат спекулятивних дій банків на валютному
ринку, а потім закономірно по світовому валютному
ринку падати.
Природно, що населення відразу побіжить купувати валюту, ще більш піднімаючи на ажіотажі курс.
Це одразу призведе до підвищення цін на імпорті товари, навіть на ті, які були завезені ще по «старому»
долару.
За для подальшого розвитку валютної системи
України потрібно вирішити такі проблемні питання:
– забезпечити відповідність умов подальшого
кредитування України міжнародними фінансовими
інститутами пріоритетами її економічного та соціального розвитку;
– спрямування цих ресурсів на забезпечення економічного розвитку;
– забезпечення фінансової стабільності;
– ефективне використання внутрішніх фінансових ресурсів;
– дотримання економічного обґрунтування і загально визначених меж і порогів рівня зовнішньої
заборгованості відповідно до міжнародних критеріїв
платоспроможності держави.
Оскільки поставлені завдання мають загальний
характер, тобто результати їх вирішення спрямовані
більше на покращення цілісної системи економіки,
необхідно почати з більш локального, а саме покращення стану валютного ринку України. Для цього
необхідно:
– забезпечення стабільності гривні відносно провідних валют світу;
– залучення іноземної валюти в країну і використання її як засобу стабілізації національної економіки;
– створення державного валютного фонду й ринку валюти;
– забезпечення відповідної ліквідності. Ця умова
припускає існування офіційних резерві в урядів країн, які беруть участь у міжнародній торгівлі. А також
потребує стимулів для того, щоб комерційні банки,
які діють як дилери, що торгують іноземною валютою, мали достатні її резерви для забезпечення потреб приватного сектору;
– дія механізму вирівнювання (регулювання).
Ця мета потребує, щоб окремі країни проводили економну та фінансову політику, яка б сприяла
підтриманню збалансованої міжнародної системи
платежів, фінансові механізми забезпечували регу-
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лювання платіжного балансу, уряди сприяли збереженню рівноваги на ринках іноземної валюти.
Необхідною умовою ефективного функціонування національного валютного ринку України є її
незалежні та справедливі органи державного регулювання та контролю. Вони повинні діяти в рамках
українського законодавства.
Ситуація, що склалася на валютному ринку
України, геть не найкраща. Нестабільність валюти
суб’єктам зовнішньо – економічної діяльності на користь не йде. Щоб вплинути хоч якось на нинішній
стан справ та врегулювати курс валют, Нацбанк увів
додаткові валютні обмеження. Наразі вони стосуються купівлі валюти. Ці норми закріплені Постановою № 124. На сьогодні потрібно керуватися такими
правилами купівлі валюти, а саме:
Забороняється купівля валюти за рахунок кредитних коштів. Нацбанк заборонив уповноваженим
банкам купувати інвалюту за дорученням клієнтів
за рахунок коштів у гривні, залучених цими клієнтами у формі кредиту. Така заборона не поширюється на операції фізичних осіб, що здійснюються
за рахунок кредитних коштів у гривні з метою виконання власних зобов’язань перед уповноваженим
банком – кредитором.
Авансові платежі за імпортними контрактами:
спец правила. Має бути документальне підтвердження можливості здійснення оплати, коли вартість
імпортних товарів перевищує 50 000 дол. США. Передусім для підтвердження можливості здійснення
оплати потрібно підтвердити відсутність заборгованості з податків, зборів. Акредитивна форма розрахунків за імпортними операціями, коли вартість
імпортних товарів перевищує 500 000 дол. США.
Нацбанк зобов’язав уповноважені банки здійснювати авансові платежі за імпорт товару за ЗЕД- договором, загальна вартість якого перевищує 500 000
дол. США, виключно з використанням акредитивної
форми розрахунків.
Імпорт життєво необхідних товарів. Нацбанк зазначив, що на імпортні операції резидентів із купівлі
життєво необхідних товарів не поширюється норма
про обов’язок використання акредитивної форми
розрахунків у разі перевищення загальної вартості
товарів за ЗЕД- договором 500 000 дол. США. Попередня оплата за такі життєво необхідні товари
здійснюється за умови можливості здійснення цих
платежів [3].
Наступною гострою є проблема відпливу капіталу
з країни, є також слабкою стороною національної валютної системи, бо зачіпає усі її елементи. Дана проблема зараз багато в чому визначає подальший розвиток нашої економіки. Маючи ряд загальних рис із
зарубіжними аналогами, український феномен втечі
Література:

капіталу відрізняється великою своєрідністю як по
мотивах відтоку, так і по каналах вивозу ресурсів.
У процесі проведення в Україні економічних реформ становлення нової системи державного регулювання економіки, фінансової і банківської сфер і
внутрішнього валютного ринку зокрема помітно відставало від темпів, якими здійснювалася їх лібералізація. Наслідком цього стало те, що капітал з країни
вивозиться не стільки, порушуючи закон, скільки в
обхід діючих і нормативно-правових норм, тобто в
легальних і легалізованих формах, які здавалися допустимими через пропуски в законодавстві.
Так звана втеча капіталу має ряд негативних наслідків для економіки країни:
– скорочується пропозиція валюти і зменшується
в цілому грошова маса. Гривня поступає на валютний ринок, конвертується і вивозиться або взагалі не
надходить до країни, якщо в результаті цінових маніпуляцій ховається валютна виручка або здійснюється нелегальний вивіз економічних активів. Скорочується обсяг пропозиції валюти,що продається на
Українській міжбанківській валютній біржі, валютне
поле різко звужується і курс гривні стає нестійким;
– скорочуються валютні резерви, що побічно
впливає на курс гривні. Якщо хоч би частина капіталу, яка «втекла», залишилася в країні, валютні резерви могли б бути в 3-4 рази більше, ніж у даний час;
– скорочуються інвестиційні ресурси і створюється штучний попит на іноземні кредити;
– зменшується база оподаткування. При державному регулюванні вивозу капіталу операції реєструються, а тому сплачуються податки.
Для стримування витоку капіталу з економіки
необхідно розробити стратегічну програму і тактику дій, зробити «втечу» капіталу економічно невигідною. Перш за все необхідно забезпечити соціально – економічну і політичну стабільність в Україні і
захист прав власності. Необхідний правовий режим
гарантій для страхування комерційних і політичних
ризиків, непередбачених дій держави [6].
Висновки. Можна стверджувати, що без здійснення заходів на рівні домогосподарств, підприємств, окремих галузей економіки, перспективи
повноцінного виходу України на міжнародний валютний ринок неможливі. Багато залежить від розвитку економіки, промисловості та фінансової сфери.
Перешкодою в інтеграції України на міжнародний
валютний ринок є неконкурентоспроможність та неліквідність національної валюти. Негативно також
вплинулана стан валютного ринку і сьогоднішня
політична криза в україні. Тому на сьогодні важко
зробити якісь конкретні прогнози щодо перспектив
розвитку влютного ринку України до врегулювання
політичної ситуації в країні.
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У статті розглянуто сутність та значення страхування життя в Україні. Досліджено стан вітчизняного
та зарубіжного ринку страхування життя. Визначено проблеми, які стримують його розвиток та розглянуто напрями його подальшого вдосконалення.
Ключові слова: страхування життя, ринок страхування життя, страхова компанія, страхові виплати,
страховий договір.

Постановка проблеми. В умовах розвитку міжнародних відносин, ринкової трансформації економіки України та її входження до системи світових
господарських зв’язків актуальним є формування
ефективно налагодженої страхової справи як однієї з
найважливіших передумов забезпечення фінансової
стабільності держави, її сталого економічного розвитку і загального добробуту.
Сьогодні, такі фактори як низький рівень фінансової грамотності та освіти потенційних власників
страхового полісу спричиняють негативний вплив
на рівень продаж страхових послуг і не сприяють
збільшенню попиту на довгострокові поліси страхування життя. Крім того, бажання отримати швидкий прибуток від більш прибуткових фінансових інструментів не сприяє підписанню контрактів щодо
страхування життя. Тому українці рідко використовують страхування життя, зазвичай віддаючи перевагу банківським депозитам. В свою чергу, прогалини в українському податковому законодавстві також
не сприяють укладанню довгострокових договорів
страхування життя, хоча міжнародні ощадні страхові
поліси – потужний мотиваційний інструмент.
Збільшення стабільності довгострокових договорів страхування життя має бути однією із стратегічних цілей страховиків, тому що рівень стабільності відображається на їх фінансових результатах;
рівень стабільності – індикатор задоволення страховиків не тільки якістю запропонованого страхового продукту, але також і якістю обслуговування
компанії в цілому на різних стадіях впровадження
страхових продуктів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання функціонування страхування життя та напрями модернізації ринку страхового життя України розкрито у працях науковців як Т. М. Артюх,
С. С. Осадець, Л. О. Бойко, Г. Г. Козоріз. Основна
увага вчених приділялася дослідженню загального
страхування, тоді як низка питань у галузі страху-
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вання життя є недостатньо висвітленими і потребують подальшого дослідження.
Мета дослідження. Висвітлення сутності страхування життя, дослідження тенденцій та перспектив розвитку страхування життя в Україні.
Виклад основного матеріалу. Страхування має
давню історію ефективного інструменту вирішення
завдань соціального захисту громадян. Його також
можна вважати формою захисту людини від негативних подій або випадків. Страхування життя виникло на
початку XVIII ст. в Англії. З того часу страховий ринок
зазнав значних змін, а компанії зі страхування життя
стали невід’ємним елементом системи страхування.
Для України страхування життя не є чимось новим і незвичним. Досвід такого страхування в Україні є, але розвиток суспільства вимагає пошуку напрямів посилення страхового захисту громадян,
розширення переліку страхових послуг, що надаються, підвищення їх якості, удосконалення діяльності страховиків, а також посилення довіри до них
і тих послуг, які вони надають. Страхування життя
поєднує в собі можливість для громадян одержати
страховий захист від існуючих ризиків та заощадити
кошти [1, с. 10].
Відповідно до Закону України «Про страхування»
страхування життя – це вид особистого страхування, який передбачає обов’язок страховика здійснити
страхову виплату згідно з договором страхування у
разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору
страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку (згідно зі ст.6 Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про страхування») [2]. Також в даному виді договору може бути пояснено питання щодо відповідальності страховика при дожитті особи, яка застрахувалася до певної події, а також у тому випадку, коли
через несприятливі фактори або негативний випадок
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особа втратить здоров’я. Обов’язковою умовою для
регулярних послідовних довічних страхових виплат
у разі виникнення страхової ситуації є передбачення
у договорі щодо можливого випадку смерті особи,
яка була застрахована протягом періоду від початку дії договору щодо страхування, а також першою
страховою виплатою з числа довічних виплат. Але
якщо розглядати інші можливі випадки щодо передбачення ризику смерті, то особа обов’язково повинна
бути застрахована під час всього строку дії договору.
Страхування життя включає всі види страхування
на випадок:
– дожиття до конкретного віку;
– смерті застрахованої особи;
– настання певних подій у житті застрахованої
особи (весілля, пенсії, навчання тощо).
Страхування життя не забезпечує відшкодування
матеріальних збитків, а дає змогу гарантовано одержати застрахованим громадянам або їх сім’ям грошову допомогу. Уклавши договір страхування життя
та вчасно виконуючи покладені на нього обов’язки,
страхувальник має впевненість у збереженості сплачених у період дії договору страхування внесків і в
тому, що страховик здійснить виплату страхової суми
йому або іншій особі. Також договори страхування
життя задовольняють потреби страхувальників у
страховому захисті та здатні забезпечити їх інвестиційні інтереси, тобто уможливлюють нагромадження
і капіталізацію страхових внесків [3, с. 214]. Договором страхування життя обов’язково передбачається
збільшення розміру страхової суми та (або) розміру
страхових виплат на суми, які визначаються страховиком один раз на рік за результатами отриманого
інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя за вирахуванням витрат
страховика на ведення справи. Крім того, договором
може бути передбачено індексацію за офіційним
індексом інфляції розміру страхової суми та (або)
страхових виплат протягом дії договору страхування
життя за умови відповідної індексації розміру страхового платежу [2]. Разом із цим, страхування життя
є й джерелом довгострокових інвестицій у державі,
врахування що є надзвичайно важливим для виходу
України із кризи [1, с. 11].
Варто відзначити, що рівень розвитку страхового ринку України за 23 роки існування незалежної
держави залишається низьким. У розвинутих країнах страховий бізнес забезпечує дієвий захист соціальних і майнових прав та інтересів громадян від
ризиків, сприяє підтриманню соціальної стабільності суспільства та економічної безпеки держави; він є
потужним засобом нагромадження коштів для інвестування в економіку. Тобто страхування на Заході є
нормою життя.
Саме страхування життя в розвинених країнах
світу є важливим інструментом соціального захисту
населення і могутнім джерелом інвестування національних економік. Формування ринку страхування
життя має інституціональне значення в розвитку економіки. Виконуючи функцію накопичення грошових
коштів, страхування життя акумулює внутрішні ін-

вестиційні ресурси суспільства, і сприяє поліпшенню економічного стану країни [4, с. 384].
Загальний обсяг ринку страхування життя України у 2012 році за надходженням страхових платежів
становив 1809,5 млн. грн., або 249 млн. дол. США.
При обсягах світового ринку страхування життя у
567756 млн. дол. США, європейського – 876444 млн.
дол. США частка України займає відповідно 0,043%
та 0,028%. Очевидно, що частка вітчизняного ринку є статистично незначною, особливо враховуючи
географічне розташування України, чисельність населення та економічний потенціал [5].
Незважаючи на мізерні показники, ринок страхування життя демонструє зростання. Спостерігається
позитивна динаміка на ринку страхування життя.
Проаналізувавши динаміку страхових премій і страхових виплат компаній зі страхування життя (табл. 1),
варто відмітити, що протягом 2011-2013 рр. їх обсяги зростали. Так, валові страхові платежі за 2013 рік
становили 2 476,7 млн. грн., що на 36,9% більше, ніж
за 2012 рік. Обсяг валових страхових виплат за 2013
рік становив 149,2 млн. грн., що на 81,7% більше в
порівнянні з 2012 роком [6].
Таблиця 1
Динаміка страхових премій та виплат зі страхування життя за 2011-2013 рр.
Показник
2011
2012
2013
Обсяг валових страхових
премій зі страхування жит- 1346,4 1809,5 2476,7
тя, млн. грн.
Обсяг валових страхових
виплат зі страхування жит70,6
82,1
149,2
тя, млн. грн.
Рівень страхових виплат зі
5,2
4,5
6,0
страхування життя, %
З 2003 по 2013 рр. кількість компаній, що мають ліцензію на здійснення страхування життя, збільшилась
у 2,1 разу, а саме з 30 до 62 компаній. Якщо на компанії
зі страхування життя у 2003 р. припадало 8,4% загальної кількості страховиків, то у 2013 р. – 15,2%.
Динаміка зростання кількості страхових компаній за 2003-2013 рр., представлена в табл. 2, свідчить
про те, що за кількістю зареєстрованих компаній
страховий ринок України є співставним із такими
країнами як Франція, Німеччина.
Проте Україна суттєво відрізняється від них в напрямах страхування життя і ризикового страхування. Переважна частина страхових компаній України представлена страховими компаніями Non-Life
(85%), відповідно на компанії зі страхування життя
припадає лише 15%. Для порівняння у США на СК
Life припадає 20% страхового ринку. Це свідчить
про те, що в Україні розвиток страхування життя відстає від розвинених країн світу [9, с. 27].
Відмінності українського страхового ринку спостерігаються за показниками, що характеризують
структуру страхових премій. У структурі чистих
страхових премій питома вага страхування життя
у 2013 році становила 8,6%, а в структурі валових
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страхових виплат – 3,2%. Натомість у розвинених
країнах світу найбільша частка премій припадає
саме на страхування життя – 58% [7].
Постає питання, що ж гальмує розвиток страхування в Україні? Не рідко таку ситуацію пояснюють
низьким рівнем доходів підприємств і населення, відсутністю належної страхової культури серед громадян, недоліками в правовому регулюванні страхової
діяльності, нестачею іноземних інвестицій. Названі
фактори мають безумовно негативний вплив на розвиток страхування. Позначилися в останні роки і кризові явища в економіці. Проте не лише це стримує
розвиток страхування. Серйозно позначилося й те, що
при започаткуванні страхового ринку в Україні було
дозволено створювати дрібні, практично фінансово
не дієздатні страхові товариства. Так, мінімальний
статутний капітал був визначений Декретом України
«Про страхування» (1993 р.) у розмірі еквівалентному 5000 дол. [10, с. 122]. Аби скоротити це негативне
явище, мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається страхуванням життя, з 17
травня 2013 року встановлено у сумі 10 млн. євро. До
цього мінімальний розмір статутного фонду становив
1,5 млн. євро. Відповідно до Закону України «Про
страхування» такі зміни повинні бути внесені через 5
років після входження України до СОТ [2].
Незважаючи на значну кількість компаній, концентрація на ринку страхування життя, наведена
відповідно до розрахунків у табл. 2, свідчить про те,
що тут переважають два десятки великих страхових
компаній, які концентрують весь ринок (97%), натомість решта компаній обслуговує інтереси своїх
акціонерів, майже не розвиваючись. Таким чином на
ринку страхування життя України наявна олігополістична конкуренція.
На сучасному етапі розвитку ринку страхування,
зокрема страхування життя, створюється глобальне
конкурентне середовище. Цей процес обумовлений
фінансовою інтеграцією, що спричиняє взаємний
вплив як національних, так і світових ринків.

Факторами, що створюватимуть страховий ринок
у майбутньому, є не тільки ситуація на фінансових
ринках. На нього впливатимуть демографічні зміни,
постійно зростаюча влада клієнтів, технологічна революція тощо. Дослідники компанії P&C запропонували взяти до уваги п’ять глобальних чинників, спроможних змінити страховий ринок у перспективі до
2020 р. До них належать наступні вектори розвитку:
1) соціальний (влада переходить клієнтові);
2) технологічний (прогрес технологій дозволить
управляти великими масивами інформації та перетворювати ці бази даних на інструмент для бізнесу);
3) екологічний (глобальні катастрофи посилять
ризикові моделі та зроблять їх більш складними та
ефективними);
4) економічний (зростання впливу ринків, що
розвиваються, та посилення їх ролі в глобальній експансії на розвинені ринки);
5) політичний (гармонізація, стандартизація і глобалізація страхових ринків) [11].
Висновки. Процес щодо страхування життя на
даному етапі розвитку суспільства набирає все більших обертів. Дедалі населення бажає складати договори зі страховиками із різних страхових компаній.
Але навіть зважаючи на таку тенденцію, не можливо
не зазначити того факту, що все ж таки в Україні страхова галузь розвинена не так, як розвинутих країнах.
Що ж спричинило такій тенденції до недовіри страховим компаніям серед українців? Варто зазначити,
що розпочинаючи ще з часів кризи, українці мали
низький рівень доходів, також менталітет українців
не розглядає важливість наявності страхового полісу
серед громадян. Все це було спричинено недоліками
зі сторони влади саме в регулюванні страхової діяльності, а також незначною частиною іноземних інвестицій. Перераховані фактори несуть за собою величезний негативний вплив на розвиток страхування в
Україні. Також дуже позначилися події останнього
часу в Україні, тобто у населення з’явилися нові інтереси, змінилися погляди на життя.

Таблиця 2
Кількість страхових компаній зі страхування життя та ризикових видів страхування [7-8]
Країна
Показник
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
СК Life
30
45
50
55
65
69
72
67
64
62
62
Україна
СК Non-Life
327
342
348
356
381
389
378
389
378
352
345
Всього
357
387
398
411
446
458
450
456
442
414
407
СК Life
1192 1166 1111 1074 1019
995
944
902
90
904
995
СК Non-Life 3560 3571 3397 3455 3462 3482 3745 3698 3677 3678 3672
США
Всього
4752 4737 4508 4529 4481 4477 4689 4600 4581 4582 4667
СК Life
151
317
150
121
120
132
129
124
118
184
183
ВеликоСК
Non-Life
368
462
360
403
390
186
192
227
256
286
278
британія
Всього
519
779
510
524
510
318
321
351
374
470
461
СК Life
82
76
76
70
67
64
63
61
61
62
59
Франція СК Non-Life
350
335
339
263
309
295
323
320
310
277
266
Всього
432
411
415
313
376
359
386
381
371
339
325
СК Life
307
307
302
102
102
100
96
96
95
90
91
Німеччина СК Non-Life
341
335
328
324
320
319
304
300
298
286
288
Всього
648
642
630
426
422
419
400
396
393
376
379
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Розглянуто методики та особливості аналізу основних засобів, їх використання. Визначено основний
критерій оцінки, систему показників та методів визначення економічної ефективності основних засобів підприємства.
Ключові слова: аналіз основних засобів, етапи аналізу, ефективність використання, фондовіддача,
обсяги виробництва.

Здійснення ефективних заходів щодо стабілізації
економіки України і перехід до ринкових відносин
потребують принципово нових підходів до управління основними засобами. Якісний стан останніх,
ступінь їх розвитку, відповідність новим умовам
господарювання і досягнення науково-технічного
прогресу визначають рівень продуктивних сил суспільства, здатність його виробничого апарату вирішувати намічені завдання управління.
Це зумовлює необхідність удосконалення організації та методики аналізу основних засобів та
приведення їх у відповідність до вимог ринкової
інфраструктури. З його допомогою розробляються
стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється
контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви
підвищення ефективності виробництва, оцінюються
результати діяльності підприємства, його підрозділів
і працівників.
Від того наскільки ефективно використовуються
наявні засоби праці, від їх відповідності сучасному
етапу розвитку НТП, залежать і загальні результати
роботи підприємства, створення принципово нових
підходів до управління підприємством в цілому та
основними засобами зокрема.
У зазначених процесах своєю актуальністю відрізняється проблема інформаційного забезпечення
управління матеріально-технічною базою, що представлено на підприємстві системою обліку, аналізу,
аудиторського контролю тощо [1].
Вагомий внесок у розробку теоретичних основ
та методологічних підходів до проблеми аналізу
основних засобів зробили провідні вітчизняні вчені-економісти, такі як – Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф.,
Голов С.Ф., Кірейцев Г.Г., Кузьмінський А.М., Огійчук Н.Ф., Пушкар М.С., Сук Л.К., Янчева Л.М. та ін.
Метою даної роботи є відстеження основних
особливостей аналізу основних засобів та визначення перспектив їх розвитку.
Вивчення теоретичних положень, опублікованих
праць вітчизняних і зарубіжних вчених свідчать, що
облік основних засобів в останній час дещо ускладнився, а ряд проблем негативно впливають на процес управління виробництвом, знижуючи ефектив-
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ність використання основних засобів. До кола таких
проблем можна віднести різні підходи до термінології та визначення сутності основних засобів у фінансовому обліку й системі оподаткування, принципів
оцінки основних засобів, проблеми вдосконалення
системи амортизації, підвищення інформативності
первинних документів з обліку основних засобів, а
також аналізу ефективності використання основних
засобів і можливості її прогнозування [1].
Варто звернути увагу на зміни, насамперед, у частині підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління основними засобами підприємства, що вимагає вирішення таких завдань:
– забезпеченість основними засобами підприємства і його структурних підрозділів – відповідність
величини, складу і технічного рівня фондів потребам в них;
– виконання завдання зі зростання і оновлення
основних засобів;
– технічний стан основних засобів;
– ступінь використання основних засобів і факторів, що впливають на її рівень;
– оцінка ступеня використання виробничої потужності, площ та устаткування;
У відповідності з цими завданнями аналіз основних засобів проводиться в таких напрямках:
– структура основних засобів;
– наявність стан і рух основних засобів;
– використання основних засобів, виробничих
потужностей, площ і обладнання;
– резерви збільшення випуску продукції та підвищення рівня інших показників за рахунок кращого
використання засобів праці.
Джерелами інформації для аналізу основних засобів є форми фінансової та статистичної звітності,
а також дані аналітичного обліку. За результатами
року складається фінансова та статистична звітність.
Інформацію про необоротні активи містять баланс
(форма № 1], примітки до фінансової звітності (форма № 5), форми № 11-03, 1- амортизація. Перераховані джерела інформації використовуються для проведення ретроспективного аналізу. Оперативний аналіз
проводиться за даними первинного бухгалтерського
обліку. Прогнозний аналіз ефективності використан-

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

ня основних засобів застосовується при оцінці відповідних альтернативних управлінських рішень.
Методика аналізу використання основних засобів повинна врахувати ряд принципових положень:
функціональна корисність основних засобів зберігається протягом декількох років, тому витрати з їх
придбанням і експлуатацією розподілені в часі; момент фізичної заміни основних засобів не співпадає
з моментом їх вартісного заміщення, у результаті
чого можуть виникнути втрати і збитки, що зменшують фінансові результати діяльності підприємства;
ефективність використання основних засобів оцінюється по-різному залежно від їх виду, належності, характеру участі у виробничому процесі, а також
призначення.
Оскільки основні засоби обслуговують не тільки
виробничу сферу діяльності підприємства, а й соціально-побутову, культурну тощо, ефективність їх використання визначається не лише економічними, а й
соціальними, екологічними та іншими факторами [2].
Основними етапи аналізу основних засобів:
1. Аналіз обсягів та динаміки основних засобів.
2. Аналіз стану та складу основних засобів.
3. Аналіз ступеня зносу основних засобів.
4. Аналіз інтенсивності відновлення.
5. Аналіз ефективності використання.
У загальному аналізі стану та ефективності використання основних фондів важливим є проведення аналізу обсягів та динаміки основних фондів. На
цьому етапі аналізу визначається загальний обсяг
основних фондів торговельного підприємства у вартісному вимірі та вивчається динаміка обсягу основних фондів порівняно з попередніми періодами.
Якщо протягом аналітичного періоду відбулися
переоцінки вартості основних засобів, то вивченню
динаміки повинна передувати процедура приведення обсягу засобів у зіставний вигляд. Для цього проводиться зменшення обсягу переоцінених основних
засобів у попередніх періодах. Зіставлений динамічний ряд дозволяє визначити реальну зміну обсягу
основних засобів підприємства.
Темп зростання обсягу основних засобів слід порівняти з темпом зростання обсягу товарообороту
підприємства (для визначення ступеня матеріального забезпечення зростання товарообороту) та темпом
зростання загального обсягу активів підприємства
(для оцінки змін в їх складі позаобігових активів).
Окремо виділяють аналіз стану та складу основних засобів.. На цьому етапі аналізу вивчається
склад основних засобів і динаміка окремих видів
(об'єктів) та груп основних засобів.
У процесі аналізу, перш за все, необхідно дослідити наявність та динаміку основних засобів у складі майна підприємства. Фонди підприємства поділяються на промислово-виробничі та непромислові
(соціальна сфера). Виробничу потужність підприємства визначають промислово-виробничі фонди. На
подальших етапах аналітичного дослідження основні засоби оцінюють з точки зору їх практичного застосування та мобільності, тобто структурують їх на
активну та пасивну частину. Під час проведення ана-

лізу складу та динаміки основних засобів важливо
правильно дослідити показники, що характеризують
технічну доцільність використання основних засобів, тобто показники механооснащеності та фондооснащеності виробництва та праці [3].
Детальнішого розгляду в процесі аналізу потребує оцінка наявності та руху основних засобів, як
перспективного дослідження майбутньої виробничої
потужності підприємств.
Коефіцієнт вибуття – показник, який відображає
величину основних засобів, яка вибула з кругообігу
коштів підприємства до загальної кількості основних засобів на цьому підприємстві
Кв = ОЗв / ОЗз
(1)
де ОЗВ – сума основних засобів підприємства, які
вибули з кругообігу;
ОЗЗ – загальна сума основних засобів на підприємстві.
Коефіцієнт оновлення – показник, який відображає величину основних фондів, яка добавились до
кругообігу коштів підприємства до загальної кількості основних засобів на цьому підприємстві
Ко = ОЗо / ОЗз
(2)
де ОЗО – сума основних засобів підприємства, які
вибули з кругообігу;
ОЗЗ – загальна сума основних засобів на підприємстві.
Крім того, існує дві форми оновлення основних
фондів – екстенсивна та інтенсивна.
Екстенсивне оновлення характеризує темпи збільшення обсягу експлуатованих основних засобів.
Інтенсивне оновлення передбачає заміну діючих
основних засобів новими, більш ефективними.
До системи показників ефективності відтворення
основних засобів доцільно ввести коефіцієнт інтенсивного оновлення – співвідношення обсягів вибуття
і введення в дію за певний період; коефіцієнт оптимальності вибуття основних засобів – відношення
фактичного коефіцієнта вибуття до нормативного.
У систему показників ефективності відтворення основних засобів доцільно включити показники:
фондовіддача; фондомісткість; коефіцієнт інтенсивного оновлення (співвідношення обсягів вибуття і
введення в дію за певний період); коефіцієнт оптимальності вибуття основних засобів (відношення
фактичного коефіцієнта вибуття до нормативного).
Визначаючи економічну ефективність використання основних засобів, використовують систему
натуральних і вартісних показників, а також співвідносні оцінки темпів зростання випуску продукції і
темпів зростання обсягу; фондоозброєності праці та
її продуктивності. Для узагальнюючої характеристики ефективності використання основних засобів
служать показники фондовіддачі, фондомісткість,
рентабельність. У процесі дослідження вивчається
динаміка перерахованих показників, проводиться
порівняльний аналіз за різними напрямами, визначаються фактори зміни їх величини [4].
Аналіз фондовіддачі проводиться за двома напрямами: вивчення впливу факторів на зміну фондовід-
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дачі, вивчення впливу фондовіддачі на обсяг виробництва. На зміну рівня фондовіддачі впливає низка
факторів. Факторами першого рівня, що впливають
на фондовіддачу основних засобів, є: зміни частки
активної частини засобів у загальній їхній сумі; зміна фондовіддачі активної частини основних засобів.
Для розрахунку впливу факторів другого порядку
на рівень фондовіддачі необхідно знати, як змінився обсяг виробництва продукції у зв'язку з заміною
устаткування або його модернізації. З цією метою
порівнюють випуск продукції на новому та старому
устаткуванні за період часу після його заміни й отриманий результат ділять на фактичну середньорічну
вартість технологічного устаткування.
Фондовіддача включає поняття ефективності
відтворення й інтенсифікації використання необоротних активів. При обчисленні та порівняльному
аналізі цього показника за групою промислових
підприємств слід дотримуватися правильного методичного підходу. Однакові за профілем і потужністю
підприємства можуть мати різний рівень фондовіддачі. Для виявлення невикористаних резервів в експлуатації машин і устаткування слід визначати фондовіддачу не лише із загального розміру основних
виробничих засобів, але й з їх активної частини.
Фондомісткість є показником, оберненим до фондовіддачі. Вона характеризує, яка частина середньорічної
вартості основних засобів припадає на 1 грн. випущеної підприємством продукції. Рентабельність основних
фондів характеризує, яка частка прибутку підприємства припадає на 1 грн. середньорічної вартості основних фондів. Забезпеченість підприємства основними
засобами характеризується показниками фондоозброєності праці та технічної озброєності праці.
Фондоозброєність праці розраховується як відношення середньої вартості основних виробничих засобів основного виду діяльності до кількості робітників у найбільшу зміну або до їх середньооблікової
чисельності.
Рівень технічної озброєності праці розраховується як відношення середньої вартості активної частини основних засобів до кількості робітників у більш
численну зміну або до їх середньооблікової чисельності [5].
Підсистема часткових показників ефективності
використання основних виробничих фондів включає: коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного й інтегрального використання обладнання; коефіцієнт
змінності роботи устаткування.
Рівень використання обладнання за часом (рівень
екстенсивного використання обладнання) характеризується системою показників – коефіцієнтів використання, які визначаються як відношення фактично
відпрацьованого обладнанням часу до загального
фонду часу. Аналіз таких коефіцієнтів у динаміці
за кілька звітних періодів дає змогу встановити тенденцію зміни рівня використання обладнання в часі.
Рівень використання потужності обладнання, його
продуктивність (рівень інтенсивного використання
обладнання) здебільшого характеризують коефіцієнтом інтенсивності завантаження, який обчислю-
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ють як відношення фактичного випуску продукції за
одну машино-годину до планового її випуску.
Коефіцієнт інтегрального використання устаткування розраховується як добуток коефіцієнтів екстенсивного та інтенсивного використання обладнання. Найбільш важливим у практиці аналітичної
роботи підприємств є коефіцієнт змінності роботи
устаткування. У найбільш поширеному вигляді його
визначають як відношення суми станко-змін, відпрацьованих протягом доби до загальної кількості
машин, наявних у даному підрозділі [6]. Для підприємств ряду галузей індустрії, і передусім машинобудування, надзвичайної гостроти набула проблема
підвищення коефіцієнта змінності роботи виробничого устаткування. В Україні цей показник нині є
невиправдано низьким і свідчить про наявність достатньо великих резервів ліпшого використання знарядь праці. Найважливішим показником підвищення
рівня ефективності використання основних фондів
підприємства є зростання обсягів виробленої ним
продукції (виконаних робіт, наданих послуг). Одним
з головних факторів підвищення ефективності основних фондів є їх оновлення та технічне вдосконалення. Впровадження досягнень науково-технічного
прогресу дає змогу підвищити рівень механізації
та автоматизації виробництва, продуктивності праці робітників, сприяє економії матеріальних витрат,
підвищує культуру та безпеку виробництва.
Значні резерви підвищення ефективності використання основних фондів містяться у збільшенні
тривалості роботи машин та механізмів. Основними причинами цілозмінних та цілодобових простоїв
обладнання є неузгодженість пропускної спроможності окремих цехів і дільниць; незадовільна організація технічно-профілактичного обслуговування
та ремонту устаткування, відсутність стабільності
у забезпеченні робочих місць матеріалами, електроенергією, комплектуючими виробами, оснащенням
тощо [7].
Отже, основними завданнями аналізу основних
засобів є: оцінка забезпеченості основними засобами
та інших необоротних матеріальних активів підприємств, складу та структури основних засобів, ступеня
оновлення та вибуття, технічного стану засобів; визначення рівня фондовіддачі, її динаміки, вивчення
впливу зміни розміру основних засобів і фондовіддачі на обсяг робіт; виявлення резервів підвищення
фондовіддачі, поліпшення використання техніки; визначення шляхів зниження витрат на утримання та
експлуатацію машин і механізмів; оцінка виявлених
резервів і розробка заходів щодо поліпшення використання активної частини основних засобів.
Особливість аналізу основних засобів – його багаторівневий характер. Важливо виділити рівень
впливу факторів і відповідно до цього вибрати моделі і способи аналізу. Кінцевою метою аналізу використання основних засобів незалежно від галузі
діяльності підприємства є можливість розширення
обсягів випуску і реалізації без додаткового залучення ресурсів або визначення потреби у відновленні
або розширенні виробничого потенціалу.
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В статті визначено значення інтелектуального капіталу для розвитку підприємства. Розглянуті підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу взагалі, як соціального явища та інтелектуального капіталу підприємства, як економічної категорії. Визначено, що інтелектуальний капітал
розглядається з позиції здібностей людини, її знань, можливостей, які трансформуються у матеріальні блага, що стають основою для прогресивного розвитку суспільства. Інтелектуальний капітал підприємства у науковій літературі розглядається як сукупність наукових кадрів (інтелектуальна еліта),
заводських марок, товарних знаків, ліцензій, патентів, в тому числі і активів підприємства. В статі
узагальнені наукові підходи з приводу тлумачення інтелектуального капіталу підприємства та виокремленні класифікаційні ознаки, які вирізняють три аспекти формування даної категорії: ресурси,
практичне впровадження, ефект. Окреслено авторське бачення визначення сутності інтелектуального
капіталу підприємства та наведена його структура.
Ключові слова: інтелектуальний капітал підприємства, ресурси, інтелектуальна діяльність, інтелектуальні продукти, комерціалізація, практичне впровадження, ефект.

Постановка проблеми. Для розвитку підприємств України в умовах економічної кризи необхідний не тільки розвиток матеріальних активів,
а й розвиток інтелектуального капіталу. Жорстока
конкуренція, також стає додатковим мотиватором та
каталізатором пошуку нових форм веденнягосподарської діяльності на підприємстві. Тому, стає зрозумілим, що ефективність функціонування підприємства
та його фінансові результати залежать не тільки від
рентабельності, а й від рівня розвитку інтелектуального капіталу. Інтелектуальний капітал підприємства стає головним джерелом створення нової вартості підприємства.
За проведеними дослідженнями Світовим банком
у 192 країнах частка фізичного капіталу в середньому – 16% від загального обсягу добробуту, частка
природного капіталу – 20%, а частка інтелектуального капіталу – 64%. [1, c. 61] Це свідчить про визнання важливості інтелектуального капіталу в більшості країн світу.
В сучасній економіці інтелектуальний капітал виступає головним ресурсом сучасних підприємств,
від якого залежить подальший їх розвиток та продуктивність. Інтелектуальний капітал – це основа
майбутнього росту підприємства, яка дає змогу економити техніку, заощаджувати кошти і матеріальні
засоби, вивільняє фінанси, підвищує життєздатність
учасників економічного процесу.
Значна кількість науковців займаються дослідженням інтелектуального капіталу підприємства
вбачаючи, при цьому, його важливість з наукового та
практичногобоку.
Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Дослідженням теоретичних аспектів щодо інтелектуального капіталу займаються як вітчизняні так
і зарубіжні вчені. Серед яких, можна назвати Єре-
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менко А., Іноземцев В.Л., Ілляшенко С., Леонтьев Б.,
Непляха Ю., Школа В. та ін.
Питаннями інтелектуального капіталу підприємства займаються Корнух О., Левченко Ю., Махамет Ю., Олійник О., Пожуєв В. та ін.
Однак, не достатня розробленість наукової бази
з даної проблематики стала наслідком існування
суперечливостей зприводу підходів до трактування
інтелектуального капіталу підприємства серед науковців. Тому, важливим є подальше дослідження
даного напрямку.
Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідженняпідходів визначення сутності інтелектуального капіталу підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Через відсутність єдиного підходу до визначення інтелектуального капіталу існують дискусійні питання з
приводу того, як інтелектуальний капітал відрізняється від нематеріальних активів та інтелектуальної
власності. У відповідності до трактування нематеріальних активів – це частина загального капіталу
підприємства у виді немонетарного активу, яка може
бути визначна (розрахована її вартість); нематеріальні активи утримується підприємством для використання протягом року або більше для адміністративних цілей, торгівлі, виробництва чи надання в
користування на умовах оренди іншим особам. Даний вид активів може відображатися у балансі підприємства, якщо є імовірність отримати прибуток
від дій пов'язаних з використанням цих нематеріальних активів. Ще однією умовою відображення даного виду активів у балансі є достовірно визначена їх
вартість. Тоді, як інтелектуальна власність може бути
охарактеризована як результат творчої діяльності одної, або групи людей. Отже, не матеріальні активи
більш об’ємне визначення, яке охоплює не тільки
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інтелектуальну власність і права на неї, а й об’єкти
промислової власності (винаходи, промислові знаки,
корисні моделі, товарні знаки, знаки обслуговування) інші нематеріальні ресурси (ноу-хау, раціоналізаторські пропозиції, права на використання природними ресурсами, ділову репутацію, привілей тощо).
Відображенням нового наукового підходу до аналізу ринкової економіки та відносин, які виникають,
також конкурентних переваг та лідерства окремих
підприємств, заснованих на ефективному використанні унікальних нематеріальних чинників, що можуть впливати на здатність привести в дію механізм
інноваційного розвитку стало впровадження категорії «інтелектуальний капітал».
Для розуміння підходів до сутності інтелектуального капіталу підприємства необхідно дослідити як
вчені визначають інтелектуальний капітал.
Інтелектуальний капітал є складовою частиною
національного багатства поряд із природними ресурсами, основними фондами, матеріальними оборотними коштами. Він задає темп і характер відновлення технології виробництва та його продукції, що
потім стають головною конкурентною перевагою на
ринку [7, с. 222].
За твердженнями Школи В.Ю. інтелектуальний
капітал – це комплекс взаємопов’язаних нематеріальних ресурсів та можливостей учасників виробничого процесу використовувати набуті знання та вміння для створення інноваційних продуктів, сприяючи
розвитку національної економіки [11, с. 73].
На думку Іноземцева В.Л., складовими частинами інтелектуального капіталу є людський капітал у
вигляді їхнього досвіду, знань, навичок, здібностей
до нововведень, а також до загальної культури, філософії фірми, її внутрішнім цінностям; структурний
капітал, що включає патенти, ліцензії, торговельні
марки, організаційну структуру, бази даних, електронні мережі [2, с. 304].
Варто також зазначити, що у науковій літературі
інтелектуальний капітал розглядається і як наукові
кадри (інтелектуальна еліта).
З наведеного вище можна узагальнити, що сутність інтелектуального капіталув основному розглядається з позиції соціального явища, яке зводиться до
здібностей людини, її знань, можливостей, які можуть
трансформуватися у матеріальні блага, що стають
основою для прогресивного розвиткусуспільства.
Тепер необхідно розглянути наукові точки зору вчених з приводу інтелектуального капіталу підприємства.
На думку Непляха Ю.В. інтелектуальний капітал
підприємства складається з людського, організаційного та клієнтського капіталів [8].
Згідно точки зору Олійник О.М. можна виділити
чотири напрямки у формулюванні його визначення:
структурний; як людський капітал; як нематеріальні
активи; як знання. Однак, поняття інтелектуального
капіталу підприємстваслід розглядати як сукупність:
– інтелектуального матеріалу, що використовується для виробництва більш цінного майна;
– вартість сукупності наявних у нього інтелектуальних активів, включаючи інтелектуальну влас-

ність, його природні й придбані інтелектуальні здібності й навички, а також накопичені їм бази знань і
корисні відносини з іншими суб'єктами. Тобто бренди, клієнтура, фірмове найменування, канали збуту,
ліцензійні й інші угоди та ін.;
– як системи відносин економічних суб’єктів на
основі прогресивного розвитку науки для виробництва конкурентних товарів і послуг; як сукупність
людського і машинного інтелектів;
– як створеного або придбаного інтелектуального
продукту, що має вартісну оцінку [9].
Професор Ілляшенко С.М. вважає, що інтелектуальний капітал підприємства – це сукупність інтелектуальних ресурсів (матеріальних і нематеріальних) і здатностей до їх реалізації, що визначають
спроможність підприємства розвиватися на основі
інформації і знань [3, с. 18].
Леонтьєв Б.Б. визначає, що інтелектуальний капітал підприємства по суті є вартістю сукупності наявних у нього інтелектуальних активів, включаючи
інтелектуальну власність, його природні й придбані
інтелектуальні здібності й навички, а також накопичені їм бази знань і корисні відносини з іншими
суб’єктами [6, с. 39].
Група іноземних фахівців MarrB., SchiumaG.,
NeelyA. вважають, що інтелектуальний капітал підприємства представляє собою блок знаньта активів,
які відносяться до конкретного підприємства, що
дають змогу отримати значний внесок уполіпшення
конкурентної позиції, додавши необхідні та значимі
переваги з позиції визначеної керівною ланкою підприємства [12].
На думку Корнух О.В. інтелектуальний капітал
підприємства – це категорія, що характеризує економічні відносини, які виникають з приводу формування, використання та відтворення інтелектуальних
ресурсів та інтелектуальних продуктів з метою отримання додаткового доходу в процесі економічного
розвитку підприємства [4].
Згідно з твердженнями Левченко Ю.Г. інтелектуальний капітал підприємства являє собою поєднання
чотирьох частин:
– ринкових активів – це активи, якими підприємство володіє завдяки своїй вигідній позиції на ринку
і добрими відносинам з покупцями. Основними ринковими активами компанії є: ділова репутація, клієнтська база, портфель замовлень, канали розподілу, різні контракти та угоди (ліцензування, франшиза і т.п.);
– інтелектуальних активів – активи, придбані як
результат розумової діяльності і захищені законодавчо. Інтелектуальні активи включають в себе: патент,
авторське право, права на дизайн, ноу-хау, товарні
знаки, знаки обслуговування,
– людських активів – сукупність колективних
знань співробітників підприємства, їх творчих здібностей, уміння вирішувати проблеми, лідерських
якостей, підприємницьких і управлінських навичок.
Сюди також включаються психометричні дані і відомості про поведінку окремих особистостей в різних
ситуаціях. В цілому можна виділити наступні види
людських активів: освіту, професійна кваліфікація,
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пов’язані з роботою знання, психометричні характеристики, пов’язані з роботою вміння;
– інфраструктурних активів – це ті технології,
методи і процеси, які роблять роботу підприємства
взагалі можливою. До таких активів можна віднести: філософію управління, корпоративну культуру,
управлінські процеси,інформаційні технології, мережеві системи зв’язку, відносини з фінансовими
організаціями [5, с. 95].
Вчений Пожуєв В.І. вважає, що інтелектуальний
капітал комерційної організації – це її капіталізоване знання. Якщо говорити про сутність інтелектуального капіталу підприємства, то він включає: 1)
людський капітал (знання, навички, творчі здібності
людини); 2) організаційний капітал (технічне і програмне забезпечення, оргструктура, патенти); 3) споживацький капітал (зв'язки з клієнтами, інформація
про клієнтів, торгова марка, бренд) [10, с. 6].
Усі вчені розглядають інтелектуальний капітал
підприємства як самостійну економічну категорію,
проте використовують різні підходи до розкриття
його сутності. Узагальнення підходів до визначення
інтелектуального капіталу підприємства зазначено у
таблиці 1.
З наведеного вище можна зробити висновок,
що економічний зміст категорії «інтелектуальний
капітал підприємства» розглядається не системно.
Кожний з підходів розкриває категорію з позиції
окремого аспекту. Підсумовуючи вище зазначене
схематично категорію «інтелектуальний капітал підприємства» визначимо на рисунку 1.
Отже, зміст цієї категорії необхідно розглядати у
сукупності аспектів його формування, використання та отримання економічного ефекту. Такий підхід
буде носити системний характер, адже враховані всі
складові процесу економічного розвитку інтелектуального капіталу підприємства.
На нашу думку, інтелектуальний капітал підприємства – це знання, які можуть бути конвертовані в прибуток, іншими словами, це сума всього того, що знають
і чим володіють працівники, що формує конкурентоспроможність організації та об'єктивно підвищує рин-

кову вартість компанії, який складається зі знань, досвіду її співробітників, накопичених ними при розробці
продуктів і наданні послуг, унікальною організаційної
структури та інтелектуальної власності.
Ресурсний склад:
• людський капітал,
• організаційний капітал,
• споживацький (клієнтський) капітал,
• інформаційний капітал.
Практичне впровадження:
• застосування продуктів інтелектуального
капіталу підприємства в його діяльність.
• підвищення власної ефективності.
Ефект, комерціалізація:
• збільшення прибутків;
• збільшення вартості підприємства;
• отримання конкурентних переваг.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 1. Зміст економічної категорії
«інтелектуальний капітал підприємства»
Джерело: складено автором

Таким чином, вважаємо що розглядати економічну категорія «інтелектуальний капітал підприємства»
не обхідно охоплюючи всі стадії від перетворення не
матеріальних ресурсів до отримання підприємством
кінцевого ефекту у вигляді як збільшення прибутку
підприємства та і збільшення його вартості.
Висновки. Тотожність категорій «інтелектуальна
власність», «не матеріальні активи», «інтелектуальний капітал» є лише на перший погляд. Інтелектуальна власність є складовою нематеріальних активів
на ряду із об’єктами промислової власності (винаходи, промислові знаки, корисні моделі, товарні знаки,
знаки обслуговування) та іншими нематеріальними
ресурсами (ноу-хау, раціоналізаторські пропозиції,
права на використання природними ресурсами, ділову репутацію, привілей тощо). Розглядаючи поняття інтелектуального капіталу було встановлено,
що його розглядають як соціальне явище, що звоТаблиця 1

Підходи до тлумачення інтелектуального капіталу підприємства.
№ Ключові слова
1. Ресурси

2. Практика,
реалізація
3. Відтворення,
нова вартість

Напрям підходу

Теоретичний підхід, що в основі категорії «інтелектуальний капітал підприємства» виносить її
ресурсний
ресурсний склад: людський капітал,організаційний Розкрити
склад
категорії
капітал, споживацький (клієнтський) капітал,
інформаційний капітал.
Практичне впроваПідхід який в якому увага зосереджується на
продуктів
здатності інтелектуального капіталу реалізуватися дження
в практичну діяльність підприємства та підвищу- інтелектуального
капіталу підприємвати його ефективність.
ства
Підхід, що розглядає категорію з боку можливості
створити нову збільшену вартість підприємства,
Ефект, комерціаліотримати конкурентні переваги, збільшити призація
буток

Джерело: складено автором на основі [3, 4, 5,6, 10]
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диться до здібностей людини, її знань, можливостей,
які можуть трансформуватися у матеріальні блага,
що стають основою для прогресивного розвиткусуспільства. При чому інтелектуальний капітал підприємства більшістю вчених розглядається з позиції окремого аспекту, який розкриває або ресурсну
складову, або визначає кінцевий ефект, або розкри-

ває практичну реалізацію інтелектуального капіталу
підприємства. Враховуючи це необхідно сказати, що
сутність інтелектуальної діяльності підприємства
полягає у сукупності практичних дій щодо формування, використання та відтворення інтелектуального капіталу підприємства в процесі його економічного розвитку.
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Харковина А.Г.
заместитель начальника управления
УК КАСУ ПАО «Укртрансгаз» Филиал «Управление «Укргазтехсвязь»
В статье определено значение интеллектуального капитала для развития предприятия. Рассмотрены подходы
к определению сущности интеллектуального капитала вообще, как социального явления и интеллектуального
капитала предприятия, как экономической категории. Определено, что интеллектуальный капитал рассматривается с позиции способностей человека, его знаний, возможностей, которые трансформируются в материальные блага, становятся основой для прогрессивного развития общества. Интеллектуальный капитал предприятия в научной литературе рассматривается как совокупность научных кадров (интеллектуальная элита),
заводских марок, товарных знаков, лицензий, патентов, в том числе и активов предприятия. В статье обобщены научные подходы по поводу толкования интеллектуального капитала предприятия и выделении классификационные признаки, которые отличают три аспекта формирования данной категории: ресурсы, практическое
внедрение, эффект. Определены авторское видение определения сущности интеллектуального капитала предприятия и приведена структура.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал предприятия, ресурсы, интеллектуальная деятельность, интеллектуальные продукты, коммерциализация, практическое внедрение, эффект.
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APPROACHES TO DETERMINING THE NATURE
OF INTELLECTUAL CAPITAL ENTERPRISE
Kharkovyna O.H.
Deputy Head of Competence Center Department
Ukrtransgaz PJSC Ukrgaztekhsvyaz
The article defines the value of intellectual capital for enterprise development. The approaches to defining the
essence of intellectual capital generally as a social phenomenon and intellectual capital as an economic category
were investigated. It is defined that intellectual capital is considered from a perspective of human skills, knowledge,
possibilities, which are transformed into material benefits and become the base for society progressive development.
Intellectual capital of an enterprise in scientific literature is considered as a stock of scientists (intellectual elite),
brand marks, trademarks, licenses, patents including assets of an enterprise. Scientific approaches concerning
intellectual capital interpretation are generalized, also classification features, which determine three aspects of this
category forming are specified: resources, practical implementation, effect. Author’s vision of defining the essence of
intellectual capital and its structure is outlined.
Keywords: intellectual capital of the enterprise, resources, intellectual activity, intellectual products, commercialization,
practical implementation, effect.
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ВИНОРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ:
СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Яблонська Н.В.
кандидат економічних наук, доцент
Одеської національної академії харчових технологій
Хімченко О.Ю.
cтудент
Одеської національної академії харчових технологій
В статті проведено аналіз сучасного стану виробництва і реалізації виноградного вина. Представлений перелік вітчизняних торгових марок, що мають загальносвітове визнання, та провідних центрів
виноробної галузі України. Перераховані п’ять груп проблем виноробної промисловості: проблеми
сировинного, організаційно-економічного, техніко-технологічного, експортно-імпортного напрямів
та проблеми, пов’язані з політичним станом в Україні. Представлена динаміка зміни стану виноградних насаджень в Україні, динаміка виробництва виноматеріалів, структура імпорту вина та динаміка
зміни рентабельності виноробної галузі. Запропоновані шляхи подальшого ефективного розвитку
виноробної промисловості країни.
Ключові слова: виноробна промисловість, виноградарство і виноробство, ринок винограду, ринок
винопродукції, динаміка, перспективи розвитку виноробства.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день
галузь виноробства переживає не кращі часи. В першу чергу це обумовлено зовнішніми причинами, до
яких можна віднести економічну, соціальну, політичну дестабілізацію в Україні, недосконалість законодавчої бази.
Виноробна галузь має значний вплив на соціально-економічний розвиток країни в цілому, однак не
отримує достатньої державної підтримки [1].
Негативні зміни в країні свідчать про необхідність подальшого вивчення і пошуку напрямків ви-
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рішення галузевих проблем. Сказане обумовлює актуальність теми представленої статті.
Необхідність вивчення особливостей динаміки
розвитку виноградарства і виноробної галузі на даний час є безспірною. Виноробство є найважливішою складовою світової економіки в цілому і України зокрема.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Сучасний
стан, тенденції, проблеми та перспективи розвитку
виноградарства та виноробства вивчалися у працях
Б.В. Буркинськoгo, І.М. Агеєвoї, А.А. Бревнoва,
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Ю. Мoкєєвoї, В.І. Іванченкo, І.Г. Матчинoї та інших
вітчизняних науковців. Результати досліджень цих
авторів дозволяють з різних сторін оцінити стан і
рівень розвитку підприємств виноробної промисловості, а також виявити проблеми, з якими вони стикаються. До того ж результати, що отримуються в
процесі аналізу, стають важливою основою для розробки заходів щодо вдосконалення виноробної галузі. Сказане обумовлює актуальність теми цієї статті.
Мета дослідження. Дослідження розвитку виноробної галузі буде проводитися за такими основними
напрямками: характеристика сировинного ринку, динаміка виробництва виноматеріалів, динаміка виробництва і реалізації вина, розробка напрямів розвитку
та підвищення конкурентоспроможності галузі.
Виклад основного матеріалу. Згідно з офіційними даними, переробкою винограду і випуском
вина займаються близько п’ятдесяти підприємств
України. Серед них чітко виділяються дві великі групи: традиційні підприємства, що мають власні виноградники, і компанії нової хвилі, що займаються
виключно доведенням виноматеріалів до кондиції і
просуванням вина на ринок.
Сировиною для виробництва виноматеріалів,
а відповідно і виноградних вин є виноград різних
сортів. Виробничі потужності переробки винограду
розташовані близько до районів вирощування сировини, оскільки оптимальні строки переробки винограду становлять п’ять годин. Заводи вторинної
переробки виноматеріалів та розливу вина можуть
розміщуватися і в районах споживання цієї продукції. Найбільша кількість виноробних підприємств
розміщується в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Закарпатській областях. Виноградні вина торгових марок «Коблево», «Масандра», «Інкерман»,
«Коктебель», «Золота балка», «Шустов», «Шабо» –
мають загальносвітове визнання. Провідними центрами виноробної галузі є Масандра, Алушта, Бахчисарай,
Ізмаїл,виноматеріалів
Одеса, Мукачеве.
Виробництво
в 2013 році по регіонам України

Але, не дивлячись на значні обсяги переробки
винограду в Україні, в динаміці обсяг переробки
винограду знижується та обсяг випуску вина має
негативні тенденції. Наприклад, у 2013 виноробні
підприємства зменшили виробництво виноградного
вина на 7,18%, або на 1,4 млн. дал, до 18,1 млн. дал
порівняно з 2012 роком [5; 3, с. 121].
Популярність сортів для переробки на виноматеріали представлена на рис. 2.
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Рис. 1. Виробництво виноматеріалів у 2013 році
по регіонах України [3, с. 161]
Лідерами з виробництва виноматеріалів в 2013
році були Одеська область та АР Крим. За ними слідують Миколаївська область – 15,4%, Херсонська
область – 13% і Закарпатська область – 1,6%.
Посилаючись на статистичні дані 2013 року, найбільше винограду було перероблено в Одеській області, а саме – 131,43 тис. тонн, та в АР Крим – 86,33
тис. тонн. Найбільше виноматеріалів було вироблено також в Одеській області – 8850,0 тис. дал і в АР
Крим 7406,7 тис. дал.
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Рис. 2. Переробка винограду на виноматеріали
в 2013 році по сортам [6]
Аналіз ринку виноградного вина в Україні з 2005
по 2010 рік характеризується позитивною динамікою та зростанням обсягів. Однак з 2011 по 2013 рік
дана тенденція змінилася скороченням обсягів виробництва, що пов’язано з особливостями соціально-економічного розвитку країни. На перший погляд
падіння виробництва вина в Україні може здатися
частиною загальносвітової тенденції. В 2012 році
світовий ринок виробництва вина скоротився на 6%
[2, с. 26]. В деяких країнах, таких як Франція, виноробство досягнуло історичного мінімуму 1970-х
років [4, с. 52].
Динаміка зміни виробництва виноградного вина
за 2005-2013 рр. відображена на рис. 3.
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Рис. 3. Динаміка зміни обсягу виробництва
виноградного вина в Україні, млн. дал [6]
В період 2005-2007 рр. збільшується обсяг виробництва вина близько на 10% щорічно. З 2010 року
спостерігається значне скорочення обсягів виробництва з 24,7 млн. дал до 18,1 млн. дал у 2013 році
[3, с. 121].
Посилаючись на експертні дані можна припустити, що подібна динаміка буде продовжуватись і надалі, і приведені показники будуть погіршуватись.
Україна має достатній потенціал для розвитку галузі і виробництва якісної продукції. Але виноробна
промисловість має значну кількість проблем, що заважають її ефективному розвитку та функціонуванню.
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Таблиця 1
Динаміка зміни стану виноградних насаджень в Україні
Рік
Одиниця
Показник
виміру
2000 2002 2004 2006 2008 2009
Площа виноградників
Тис. га 109,6 90,5 84,8 80,1 79,6
78
Закладка нових виноградників Тис. га
2,6
3,5
3,9
4,6
5,1
2,7
Валовий збір
Тис. т
513,8 223,5 212,3 154,8 281,9 310,1
Сучасні проблеми виноробної промисловості доцільно класифікувати за наступними групами:
– Проблеми сировинного напряму, що включають
скорочення площ виноградників, старіння виноградних насаджень, низький рівень врожайності виноградників тощо.
– Проблеми організаційно-економічного напряму,
що включають низьку культуру споживання винної
продукції, недостатнє державне фінансування, скорочення обсягів державних дотацій, недосконалість
нормативно-правової бази тощо.
– Проблеми техніко-технологічного напряму, що
включають недостатнє забезпечення виноградників
засобами захисту та здобрення, засобами механізації обробки, застарілі технології виробництва, неповне використання потужностей виноробних підприємств тощо.
– Експортно-імпортні проблеми, що включають
низький рівень експорту продукції, значні обсяги імпорту виноматеріалів та винопродукції тощо.
– Проблеми, пов’язані з політичним станом в
Україні. А саме – виноробна промисловість АР
Крим, яка випробовується труднощами при отриманні українських акцизних марок та при оформленні продукції на митниці. Ці проблеми змушують
кримських виноробів шукати можливість переведення виробничих потужностей на материкову частину
України. Раніше це вдалося зробити таким підприємствам, як «Коктебель», «Бахчисарай» та «Інкерман». Частина їх винної продукції розливається тепер в Херсонській та Одеській областях.
Скорочення обсягів виробництва обумовлені в
першу чергу сировинними проблемами, а саме – скороченням площі виноградних насаджень.
За роки незалежності України площа насаджень
скоротилася майже вдвічі – з 176 тис. га до 64 тис.
га у 2013 році. Внаслідок цього виноробні підприємства змушені імпортувати виноматеріали, оскільки
потреби в сировині підприємств України задоволені
лише на 22%.
З таблиці 1 можна зробити наступні висновки:
– об’єми скорочення насаджень випереджають
обсяги закладки нових виноградників;
– валовий збір винограду за період 2008-2013р.р.
знаходиться в межах 260-460 тис. т, що при скороченні
площ виноградних насаджень пояснюється збільшенням врожайності за рахунок введення в експлуатацію
більш продуктивних сортів винограду [5; 3, с. 151].
Обсяг реалізації продукції виноробства знаходиться під сильним впливом наступних чинників:
купівельна спроможність і менталітет населення,
якість вина, реклама, ціна, строки реалізації тощо.
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За останні роки виноробна галузь України втрачає свої темпи росту обсягу виробництва. Несприятливі політичні і економічні фактори спричинили
негативний вплив не тільки на виробництво вина, а
й на його реалізацію на зовнішньому ринку.
Таблиця 2
Динаміка зміни обсягів імпорту
та експорту продукції виноробної галузі України
Показни- 2011
6 міс. 6 міс.
2012
2013
ки
2013
2014
Виробництво, 23430,3 19543,0 18089,9 7981,2 4974,6
тис. дал
Імпорт,
5294,8 3706,8 3870,8 1676,0 1386,1
тис. дал
Експорт, 3349,6 4530,5 6562,9 3349,6 2432,6
тис. дал
За останні декілька років в Україні помітно збільшилась кількість вина, що імпортуються. Наприклад, лише у 2013 році імпорт виноградного вина до
України збільшився майже на 30% в порівнянні до
2011 року, до 3,87 млн. дал.
Імпортерами виступають Молдова, Грузія, Франція та Іспанія. Незначна доля ринку також поділена
між Чилі та Італією [6].
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Рис. 4. Структура імпорту вина в Україну по
країнам-постачальникам в 2013 році [6]
Одним із найважливіших показників, що використовуються для досліджень тенденцій розвитку
галузі є рентабельність.
На сьогоднішній день більшість виноградарських
господарств мають низьку норму рентабельності, а
деякі – зовсім збиткові.
Але не дивлячись на значне зниження рентабельності, підприємства виноробної галузі досягли
за 2012 рік позитивні фінансові результати на відмі-
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ну від інших підприємств харчової промисловості
[5; 3, с. 142].
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Рис. 5. Динаміка зміни рентабельності
виноробної галузі [6]
Висновки. Виноробну промисловість можна
вважати важливою бюджетоутворюючою складовою. Однак на сьогоднішній день виноградарськовиноробний підкомплекс знаходиться в занедбаному стані.
Це підтверджує скорочення обсягів виробництва виноградного вина, починаючи з 2010 року, яке
пов’язано з різними соціальними, економічними,
політичними причинами. Однак, найбільший вплив
чинить скорочення площ виноградних насаджень,
зниження платоспроможності населення.
Найбільшою популярністю серед вітчизняних виробників користуються такі сорти винограду, як Аліготе, Каберне Совіньйон та Ркацителі, 12,6%, 9,9%
та 13,2% переваг виробників відповідно.

Сильного негативного впливу зазнає не лише виробництво вина, а й його реалізація. Динаміка зміни
обсягів імпорту та експорту продукції виноробної галузі України свідчить про збільшення обсягів вина,
що імпортуються з Грузії та Молдови. Це пов’язано
також з недовірою вітчизняних споживачів до українського вина, оскільки площі виноградників скорочуються і з’являється загроза використання виробниками не високоякісних виноматеріалів.
Проведені дослідження вказують на негативні
тенденції зниження рентабельності підприємств виноробної галузі України. До 2000 року виноробна
продукція мала більшу норму рентабельності. На
сьогоднішній день рентабельність знаходиться на
дуже низькому рівні.
Для вирішення вищезгаданих проблем необхідно:
– проводити щорічну закладку нових виноградників необхідних сортів для задоволення потреб вітчизняних виробників у виноматеріалах.
– впроваджувати в практичну діяльність господарств стандарти та вимоги згідно регламентів ЄС
задля підвищення якості винної продукції, скорочення імпорту та насиченням внутрішнього ринку.
– збільшувати закладку тих сортів винограду, що
є стійкими до кліматичних змін та мають більшу
врожайність.
– максимізація обсягів і можливостей експорту
продукції виноробної промисловості.
– впровадження спеціальних державних програм для
забезпечення та збереження кращих сортів винограду.
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ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ
ЗВІТНОСТІ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Циганова О.С.
викладач кафедри «Облік і економічний аналіз»
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Розглянуто деякі питання створення системи внутрішньогосподарської звітності на автотранспортних підприємствах. Визначено головні завдання її створення та проблемні місця в організаційній
структурі автотранспортних підприємств, викликані вітчизняною специфікою. Наведено основні
функціональні блоки системи внутрішньогосподарської звітності. Запропоновано вирішення проблеми співвідношення відповідальності та повноважень керівників відповідних відділів під час формування структури внутрішньогосподарської звітності на автотранспортних підприємствах. Розглянуто
основні етапи впровадження конкретної форми внутрішньогосподарської звітності.
Ключові слова: система внутрішньогосподарської звітності, джерела інформації, структурні підрозділи фінансового блоку, центри фінансової відповідальності, документообіг, облікові регістри, автоматизована система формування внутрішньогосподарської звітності.

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання автотранспортних підприємств надзвичайно важливого значення набуває інформація
не тільки зовнішнього характеру (про становище
кон’юнктури ринку, попиту на роботи та послуги,
ринкові ціни тощо), але й внутрішнього – про формування витрат на надання автотранспортних послуг. Саме для вирішення внутрішніх завдань управління підприємством важливим є створення системи
управлінської звітності, яка є одним із найскладніших і найважливіших елементів внутрішньогосподарського обліку, що дозволяє керівництву, з одного
боку, визначити межі своїх можливостей в одержанні необхідних відомостей від виконавців, а також

172

можливостей інформаційної та технічної служб, а з
іншого боку – отримати ці відомості, оформлені належним чином, тобто у такому вигляді, щоб ними
зручно було користуватися для прийняття управлінських рішень. Крім того, система внутрішньогосподарської звітності – це результат діяльності будь-якої
системи управлінського обліку чи, інакше кажучи,
продукт її діяльності, те, для чого вона створюється.
Але на сьогоднішній день в теоретичних і практичних дослідженнях недостатньо уваги приділено обґрунтуванню методичних принципів, у відповідності
з якими кожний господарюючий суб'єкт створюватиме систему внутрішньогосподарської звітності з урахуванням особливостей своєї діяльності.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання створення системи внутрішньогосподарської звітності розглядаються в працях вітчизняних та іноземних науковців, таких як Голов С.Ф.,
Лень B.C., Гливенко В.В., Нападовська Л.В., Фаріон I.Д., Аткинсон Е., Банкер Р., Каплан Р., Янг М.
та інших. Але безпосередні практичні рекомендації
щодо створення такої системи не знайшли в них свого відображення.
Мета дослідження – розробка практичних рекомендацій зі створення системи внутрішньогосподарської звітності на автотранспортних підприємствах
України в умовах ринкової економіки.
Викладення основного матеріалу дослідження. Щоб створити систему внутрішньогосподарської
звітності, цілком достатньо застосувати стандартні,
широко розповсюджені засоби на зразок електронних таблиць (наприклад, Excel). При цьому трудомісткість робіт буде досить високою, а отримувати
повну інформацію можна буде зрідка. Основою для
успішного впровадження системи управлінської
звітності є чітка організація робіт зі збирання та оброблення інформації та потреба у ній керівництва.
Як показує практика, нечасто автотранспортним
підприємствам вдається одразу та без проблем одержати всю необхідну внутрішньогосподарську звітність. Для цього необхідна чітка ідентифікація всіх
елементів системи управлінської документації, і,
зокрема, внутрішньогосподарської звітності. Серед
елементів цієї системи найважливіше значення мають джерела інформації, які, зазвичай, поділяються
на зовнішні та внутрішні, однак слід зважати на те,
що такий поділ не є абсолютним, оскільки зовнішні джерела не залежать від власника підприємства і,
відповідно, як правило, знаходяться поза його контролем. Внутрішні джерела знаходяться в зоні контролю власника, тому вважається, що їх значно простіше
утримувати в порядку, контролювати та виправляти
можливі помилки, однак така практика характерна
не для всіх підприємств і взаємин. Загалом джерела інформації – внутрішні та зовнішні – однаковою
мірою мають контролюватися співробітниками, відповідальними за одержання первинних документів і
їхнє зберігання. Цю категорію осіб називають власниками інформації.
В окремих випадках формування системи управлінської звітності може вимагати серйознішого, ніж
це може здатися на перший погляд, перетворення
організаційної структури підприємства. Причиною
потреби у таких перетвореннях є необхідність впорядкувати документооборот і сформувати правильні документопотоки. Тобто всі однорідні документи
повинні знаходитися не більш ніж в одного власника
чи, принаймні, їх власники мають бути зосереджені
в одному структурному підрозділі, – бухгалтерії, фінансовому відділі чи ще де-небудь [2, с. 68].
Вітчизняна специфіка така: у разі незалежного
підпорядкування служб часто виникає проблема їх
взаємодії під час вирішення всіляких проблем і конфліктних ситуацій. Кожна служба прагне показати,
що вона виконала частину своїх робіт коректно та

безпомилково, і в результаті, відстоюючи таким чином свої відомчі інтереси, заважає виконанню важливих завдань діяльності.
З-поміж інших проблем, які виникають у разі неузгодженості виконання однорідних функцій різними
підрозділами, можна зазначити порушення строків
оформлення документів з надходження та витрачання запасів, що найчастіше викликає претензії з боку
як податкових органів, так і контрагентів.
Однією з причин виникнення цієї проблеми є великий строк закриття періодів, тобто підготовка місячної, квартальної та річної звітності бухгалтерією,
оскільки документи надходять до неї із значним запізненням і знайти інформацію протягом короткого
проміжку часу, скажімо, за необхідності отримати її
для податкового планування, буває майже неможливо.
Основними функціональними блоками, що реалізуються в процесі створення системи внутрішньогосподарської звітності, є:
1) блок традиційного бухгалтерського обліку,
який містить реєстрацію операцій та підготовку традиційної звітності. Необхідно своєчасно реєструвати
господарські операції, вчасно складати звітність та
вносити досить докладну інформацію до аналітичних регістрів;
2) блок управління рухом коштів, основними завданнями якого є: контроль та планування операцій із коштами (у тому числі проведення операцій з
банками, клієнтами, податковими органами), облік
внутрішніх платежів (у тому числі виплат зарплати,
витрат на відрядження, які на окремих автотранспортних підприємствах можуть бути досить великими);
3) блок управлінського обліку, функції якого часто
пов’язані також із внутрішньогосподарським контролем діяльності інших підрозділів та частіше за все
виконуються плановим відділом. У сучасних умовах
для автотранспортних підприємств важливим завданням управлінського обліку є створення нормативів
діяльності, про які потім забувають чи вони стають
непридатними для використання в умовах господарювання, що змінилися. Ця функція також зближує
внутрішньогосподарський облік із плановою діяльністю. За нормальних обставин нормативи діяльності
виконують функції планового відділу та відділу праці
та зарплати, який слід розглядати як частину планового відділу. Хоча так склалося історично, що на вітчизняних автотранспортних підприємствах це різні
відділи, що саме й демонструє «несистемний» підхід
до управління підприємством загалом;
4) блок фінансово-виробничого аналізу концентрує свої зусилля на перспективних напрямах, тобто
не на оцінці поточного стану, а на аналізі можливості
зміни існуючого положення справ за рахунок перебудови всієї діяльності автотранспортного підприємства
загалом, включаючи її взаємодію з зовнішнім світом,
наприклад, зміну асортименту робіт і послуг, що надаються. Крім того, за допомогою цього блоку здійснюють аналіз сильних і слабких сторін підприємства
у порівнянні з іншими аналогічними підприємствами,
аналіз ринку загалом, його змін, цінових трендів, аналіз з урахуванням зовнішнього середовища.
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Бажано, щоб дії всіх перерахованих блоків були
взаємопов’язаними. В Україні зазвичай такі блоки
концентруються у одному підрозділі, який називається планово-економічний чи планово-фінансовий
відділ, оскільки основою обох функцій є встановлення нормативів діяльності [1, с. 427].
На підставі викладеного вище ми отримуємо
склад підрозділів фінансового блоку, який на практиці підпорядковується одній особі, яку називають
фінансовим директором. Таким чином, фінансовий
блок має три основних підрозділи:
1) бухгалтерію, що виконує традиційні бухгалтерські функції;
2) фінансовий відділ, функції якого пов’язані з
управлінням кошами;
3) плановий відділ, який відповідає за управлінський облік, фінансовий аналіз і нормативну
діяльність.
Поряд із зазначеними вище є ще два підрозділи.
Перший – це юридичний відділ, мати який можуть
дозволити собі великі автотранспортні підприємства. Другим є відділ інформаційних технологій,
який також підпорядковується фінансовому директору, що є доволі нетиповою ситуацією, оскільки
традиційно інформаційні технології пов’язуються
з комп’ютерами, мережами та керівництво ними
зазвичай здійснюється представниками технічних
служб, наприклад, головним механіком.
Значне підвищення ролі відділу інформаційних
технологій у схемі діяльності пов’язане з тим, що
одним із найважливіших завдань інформаційних
технологій є забезпечення всіх служб підприємства необхідною інформацією, наданою у вигляді
даних, звітів, довідок тощо, а для цього необхідна
комп’ютерна мережа та фахівці, які забезпечують її
роботу. Проте, як показує практика, цього недостатньо, оскільки виникає проблема постановки завдань.
Тобто, необхідно також вирішити, яку інформацію,
кому та в який час слід надавати, та, що не меш важливо, у якому вигляді.
Вилучення інформації та її надання повинно бути
предметом відповідальності одного з підрозділів, як
правило, відділу інформаційних технологій, який
працює у тісній взаємодії з власниками інформації та
її споживачами. Він повинен формувати, по-перше,
правильну структуру руху інформації, по-друге, інформаційне середовище для керівників.
Під час вирішення цього завдання нерідко виникає проблема співвідношення відповідальності та
повноважень керівників відповідних відділів, що, в
свою чергу, нерідко пов’язане з неформальним розподілом повноважень між членами керівництва, і, на
жаль, це одна з тих проблем, які складно усунути.
Але, на щастя, останнім часом автотранспортні
підприємства стали усвідомлювати важливість цієї
проблеми, тому кількість особливих взаємин зменшилася. Те саме можна сказати й про структуру взаємодії між основними підрозділами й навіть про взаємодію у межах одного підрозділу по вертикалі – від
виконавця до керівника вищого рангу. У цьому разі
краще діяти за західною практикою, що припускає

174

можливість вирішувати всі питання через управляючий (координуючий) комітет.
Схема дій таких комітетів полягає в тому, що
будь-яку проблему, яка виникає навіть на найнижчому рівні, в тому числі на рівні конкретного виконавця, не можна вирішувати за схемою: «виконавець – безпосередній начальник», а слід вирішувати
на вищому рівні. Тобто, якщо бухгалтер не зміг владнати питання на своєму рівні, він може звернутися
до безпосереднього начальника. Якщо ж і начальник
не зміг вирішити проблему, її потрібно розглядати
на наступному рівні, причому право винести питання про вирішення проблеми на інший рівень має не
лише керівник, але й виконавець, перед яким постала ця проблема. Особливу увагу цьому слід приділити під час проведення зовнішніх робіт, до яких
належить впровадження систем управління, інших
робіт із консультантами, оскільки взаємини на рівні «консультант – виконавець» досить часто не призводять до позитивного ефекту, відповідно, виникає
необхідність намагатися знайти рішення проблеми
на вищому рівні. До речі, питання, яке вирішують,
можна розглядати на внутрішніх засіданнях, куди запрошують консультантів. Такі проблеми можна вирішувати на періодичних засіданнях, за участю керівників вищого рангу.
Подібні ситуації можуть виникати й під час внутрішніх взаємин між підрозділами, які знаходяться
у безпосередньому підпорядкуванні один одному, наприклад, між відділом фінансового аналізу,
плановим відділом, виробничими підрозділами та
плановими службами, службами внутрішньогосподарського обліку. Такі конфлікти слід поступово залагоджувати на нарадах за участю керівників більшої кількості підрозділів. Є два рівні таких нарад:
перший рівень нарад – всередині підрозділу: виконавці та безпосередні керівники; другий рівень – виконавці та керівники вищого рангу, причому паралельних підрозділів.
Наради не можна проводити часто, щоб не відволікати керівників від вирішення більш важливих питань. Доцільно, щоб наради на рівні фінансової дирекції проводилися не рідше, ніж один раз на місяць,
а наради на рівні керівництва підприємства – не рідше, ніж один раз на квартал. Це дозволяє вирішувати
всі основні питання у прийнятні терміни [4, с. 521].
Важливим в управлінні є питання відповідальності та повноважень. Справа у тому, що високоефективну систему управління через центри фінансової відповідальності найчастіше не вдається навіть
правильно сформувати внаслідок виникнення значних диспропорцій між відповідальністю та повноваженнями керівників окремих підрозділів.
Допомогти вирішити цю проблему може формування адекватної системи внутрішньогосподарської
звітності, яка дозволить більш чітко та делікатно реагувати на всі зміни, що відбуваються у локальних
підрозділах.
Ця система включає в себе форми звітності, які
містять велику кількість інформації, що необхідна
для аналізу, але, можливо, не на кожному з рівнів
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управлінської ієрархії. Тому таку інформацію слід
навчитися збирати, а надавати її необхідно вже у
спеціальному, обробленому вигляді, дещо урізаному
чи агрегованому відповідно до оперативних потреб.
Крім того, необхідно агрегувати цю інформацію
за часовими межами та потребами керівників центрів фінансової відповідальності. Зокрема, інформація в аналітичних розрізах необхідна лише керівникам лінійних підрозділів, а на рівні керівництва
фінансового департаменту слід виносити лише підсумкові показники. Рішення про те, які показники
повинні надаватися й на якому рівні, приймають під
час впровадження системи внутрішньогосподарської звітності, зокрема під час постановки завдань
та окреслення вимог до управлінської звітності.
Потрібно визначити: хто, у які строки та кому має
надавати інформацію та у якому вигляді. Для збирання інформації та надання її у відповідному вигляді є
ціла низка технічних засобів, які можна згрупувати
за кількома класами. Зупинимося докладно на одному з них, найскладнішому.
Перший клас – це те, що зазвичай називається інтегрованою корпоративною системою. Завдання таких систем, крім реєстрації інформації, в тому числі
й первинних документів, – це надання її у потрібному вигляді, у потрібний час та потрібним людям.
Впровадження конкретної форми звітності проводиться у три основні етапи. Перший етап – це аналіз
необхідної інформації, бажано за повною формою документа, з метою підтвердити саму можливість отримання цього документа. Як правило, перший аналіз
ведеться за бухгалтерськими регістрами, і факт відсутності в них інформації, необхідної для управління, на жаль, можна вважати природнім. У цьому разі
необхідно визначити джерела отримання необхідної
інформації, які можуть знаходитися у функціональних підрозділах, наприклад, у планово-економічному
відділу. Дуже важливо, щоб всі пункти першого етапу
формування управлінської звітності були зафіксовані
у посадових інструкціях працівників і включені до загального порядку документообороту.
З цим етапом пов’язаний другий, серйозніший,
етап перегляду всіх облікових регістрів і облікової
практики, зорієнтований на те, щоб інформація, яка
відповідає основній внутрішньогосподарській звітності, оперативно та постійно необхідна підприємству, а також звітність, необхідна для стратегічного
аналізу діяльності, були акумульовані в облікових
регістрах. Щоб отримати інформацію з регістрів
бухгалтерського обліку потрібно, як правило, трохи
модифікувати аналітичний облік так, щоб необхідна
інформація відображувалася в ньому постійно. Однак цю модифікацію слід проводити лише за наявності досить потужних бухгалтерських чи фінансових програм, які дозволяють зберігати інформацію
без особливих непрямих витрат, а головне, швидко
отримувати її у міру потреби, в тому числі для отримання щоденних, щотижневих та періодичних щомісячних внутрішньогосподарських звітів.
Якщо робота розпочата у «ручному» режимі,
більшості автотранспортних підприємств необхід-

но зробити наступний крок – перейти до третього
етапу – створення автоматизованої системи формування управлінської звітності. Це можна зробити за
наявності (чи після придбання) відповідного програмного забезпечення [3, с. 254].
Обираючи систему фінансового управління, слід
мати на увазі, що вона повинна мати розвинену систему аналітичного обліку, причому бажано, щоб
вона дозволяла проводити автоматизоване формування аналітичних проводок на підставі реквізитів
первинних документів. Бажана також наявність механізму центрів витрат, який повинен відповідати як
мінімум трьом вимогам:
– мати різні аналітики, загальні для багатьох рахунків;
– мати механізм розподілу ресурсів, накопичених
на одному аналітичному рахунку, на інші рахунки;
– мати механізм бюджетування та інші інструменти управління за відхиленнями.
Також, ця система повинна формувати проводки
на підставі реквізитів.
Використання управлінських інформаційних систем дає певні переваги керівнику та бухгалтеру:
– можливість оперативно одержувати управлінську інформацію (звітність) навіть в онлайн режимі,
тобто одразу ж, як тільки змінюється який-небудь
показник;
– можливість реально управляти бізнесом, наприклад, через систему управління виробництвом
чи бюджетування та нормування;
– можливість одержувати у будь-який момент додаткову інформацію у зручній для аналізу її сприйняття формі [5, с. 285].
У більшості управлінських програмних продуктах, як правило, всі перераховані види звітів вже є,
можливо, у дещо іншій формі чи у вигляді сукупності кількох звітів (для простоти сприйняття інформації). У простіших програмних продуктах (зокрема
фінансово-бухгалтерських системах) для одержання
необхідних звітів необхідно залучити аналітичний
облік. На жаль, трапляється так, що загалом система зберігає недостатньо інформації для одержання
всіх необхідних звітів і необхідно заповнювати «нестачу» за рахунок «ручної праці». Тому під час купівлі програмного продукту слід звернути увагу на
можливість одержання системою всієї необхідної
внутрішньогосподарської звітності без додаткових
витрат часу та зусиль.
Висновки. Отже, для створення ефективної системи внутрішньогосподарської звітності необхідно
першочергово скоригувати організаційну структуру автотранспортного підприємства з метою впорядкування документообороту та формування правильних документопотоків. В результаті таких дій
виникає проблема співвідношення відповідальності та повноважень керівників відповідних відділів,
що, в свою чергу, нерідко пов’язане з неформальним розподілом повноважень між членами керівництва. Допомогти вирішити цю проблему може
формування адекватної системи внутрішньогосподарської звітності, яка дозволить більш чітко та де-
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лікатно реагувати на всі зміни, що відбуваються у
локальних підрозділах. Тому подальші дослідження необхідно спрямувати на визначення періодич-

ності надання звітності, рівня її деталізації, ціни
отримання інформації про собівартість автотранспортних послуг тощо.
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ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Цыганова А.С.
преподаватель кафедры «Учет и экономический анализ»
Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова
Рассмотрены некоторые вопросы создания системы внутрихозяйственной отчетности на автотранспортных
предприятиях. Определены основные цели ее создания и проблемные места в организационной структуре
автотранспортных предприятий, вызванных отечественной спецификой. Представлены основные функциональные блоки системы внутрихозяйственной отчетности. Предложено решение проблемы соотношения
ответственности и полномочий руководителей во время формирования структуры внутрихозяйственной отчетности на автотранспортных предприятиях. Рассмотрены основные этапы внедрения конкретной формы
внутрихозяйственной отчетности.
Ключевые слова: система внутрихозяйственной отчетности, источники информации, структурные подразделения финансового блока, центры финансовой ответственности, документооборот, учетные регистры, автоматизированная система внутрихозяйственной отчетности.

ISSUES ON CREATION OF THE INTERCOMPANY FINANCIAL REPORTING SYSTEM
ON MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES
Tsyhanova O.S.
Lecturer of the Department of Accounting and Economic Analysis
Admiral Makarov National University of Shipbuilding
Some issues on creation of the intercompany financial reporting system on motor transport enterprises are considered.
The main targets of its creation and problem places in the organizational structure of motor transport enterprises
caused by the domestic specific characteristics are determined. The basic functional blocks of the intercompany
financial reporting system are given. The solution of the problem of responsibility and authority correlation of the
appropriate departments leaders is suggested during forming the structure of the intercompany financial reporting on
motor transport enterprises. The main stages of implementation of the particular form of the intercompany financial
reporting are considered.
Keywords: intercompany financial reporting system, information sources, structural units of financial block, financial
responsibility centers, documents flow, accounting books, automated system of intercompany financial reporting
forming.
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РОЗРОБКА НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Чернишов В.В.
викладач кафедри фінансів, аспірант
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця
У статі розглянуто формування системи напрямків підвищення фінансової стійкості суб’єктів господарювання. Основуючись на теоретичних та практичних дослідженнях запропоновано схему прийняття управлінських рішень для підвищення фінансової стійкості на підприємствах машинобудівної
промисловості. Запропоновано методика визначення перспективних тенденцій розвитку підприємств
машинобудівної промисловості загалом та за сферами життєдіяльності.
Ключові слова: фінансова стійкість, стратегічна спрямованість, фактографічні методи, експертні методи, комбіновані методи, експоненційне згладжування, інтегральний показник.

Постановка проблеми. Оскільки якість управління фінансовою стійкістю промислових підприємств залежить від своєчасних та адекватних умов
господарювання, оцінювання, аналізу та прогнозування її рівня, доцільно впроваджувати діагностування, як складову процесу управління фінансовою
стійкістю на основі фінансової діагностики, що
передбачає оцінювання її рівня, величини відхилення від його оптимального рівня, аналіз причин
виникнення таких відхилень та розроблення заходів щодо забезпечення необхідного запасу міцності
фінансової стійкості суб’єкта господарювання. Тобто, діагностика відіграє велику роль у розвитку та
функціонуванні підприємств. Проведена своєчасна
діагностика створює необхідне аналітично обґрунтоване підґрунтя для комплексу заходів та формування
ситуаційної програми суб’єктів господарювання.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідження літературних джерел [1-5] дозволив
з’ясувати те, що економетричні методи аналізу рядів
динаміки є універсальним інструментарієм прогнозування зміни економічних показників на підставі
аналізу їх структури. Першим кроком при побудові
будь якої економіко-математичної, а особливо прогнозної моделі є вибір економіко-математичного
методу дослідження. Вибір коректного методу прогнозування дозволяє не лише отримати адекватний
прогноз, а й суттєво скоротити час на його розробку.
В сучасних умовах нестаціонарного зовнішнього
середовища рухливість соціально-економічних систем зростає, тобто спостерігаються суттєві зміни в
розвитку економічних відносин, зростає швидкість
реакції на зовнішні та внутрішні зміни, що в свою
чергу збільшує фінансову стійкість підприємств.
Мета дослідження. Для вдосконалення організації фінансового менеджменту пропонується запровадити систему діагностики результатів фінансової
діяльності у вигляді безперервного спостереження
і відслідковування фактичних показників та їх по-

рівняння з оціночними (плановими) і розробленням
відповідних організаційних заходів, спрямованих на
елімінування небажаних відхилень, для розробки
напрямів підвищення фінансової стійкості та дослідження перспективної діяльності підприємств машинобудівної промисловості.
Виклад основного матеріалу. Формування системи напрямків підвищення фінансової стійкості проводиться поетапно. Вона базується на таких
принципах, як: стратегічна спрямованість, орієнтація на кількісні стандарти (нормативи); адекватність;
превентивність; синхронність; інтегрованість; точність; прозорість; простота та економічність.
Основуючись на теоретичних та практичних дослідженнях запропоновано схему прийняття управлінських рішень для підвищення фінансової стійкості на підприємствах машинобудівної промисловості
(рис. 1).
Обґрунтована система показників
Етап 1. Вибір методу прогнозування
Етап 2. Побудова прогнозної моделі
Етап 3. Оцінка результатів: побудова інтегрального показника по фінансовій сфері
Етап 4. Розробка рекомендацій щодо напрямків підвищення фінансової стійкості
промислового підприємства

Рис. 1. Методичний підхід щодо формування
напрямків підвищення фінансової стійкості
на підприємствах машинобудівної промисловості
Запропонована методика складається з чотирьох
етапів. Розглянемо більш детально кожний етап.
Етап 1. Вибір методу прогнозування. На даному
етапі проводиться вибір методу прогнозування, за
допомогою якого будуть побудовані: короткострокові, середньострокові та довгострокові прогнози.
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Одним з найважливішим етапів побудови будь якої
економіко-математичної, а особливо прогностичної
моделі є вибір економіко-математичного методу дослідження. Вибір коректного методу прогнозування
дозволяє не лише отримати адекватний прогноз, а й
суттєво скоротити час на його розробку. Залежно від
способу прогнозування і наявності інформаційних даних методи прогнозування поділяють на фактографічні, експертні (інтуїтивні) і комбіновані [6].
В укрупненому вигляді схема адаптивно-раціонального моделювання реалізується в три етапи:
перший етап передбачає побудову адаптивноімітаційної моделі та проведення з її допомогою
імітаційних розрахунків, результатом яких є оцінки
емпіричних ймовірностей правдоподібності альтернативних варіантів очікуваних рівнів прогнозованого процесу;
після отримання цих оцінок починається другий
етап прогнозних розрахунків, на якому застосовується процедура експертного опитування для формування раціональних очікувань;
третій етап є етап застосування адаптивної моделі для побудови траєкторії, в якій відповідно до заданої ступенем довіри комбінуються прогнозні оцінки
фактографічної і суб'єктивної природи.
Моделі, які володіють властивістю адаптивності,
або адаптивні моделі, – це моделі дисконтування даних, які здатні швидко пристосовувати свою структуру і параметри до зміни умов [1].
Таким чином, складовими адаптивно-раціонального моделювання є:
1) адаптивно-імітаційні моделі;
2) процедури експертного опитування;
3) адаптивні моделі перехідних процесів.
Тобто, для побудови прогнозу виділених фінансових показників в дослідженні буде використано
адаптивні методи прогнозування.
Етап 2. Побудова прогнозної моделі. При використанні традиційних підходів і методів для прогнозування фінансових показників часто висувається
гіпотеза про те, що основні тенденції,і фактори, які
виявлені на попередньо та зберігаються протягом
періоду, який прогнозується. Таким чином, процес
екстраполяції виявлених закономірностей, тенденцій базується на припущенні про інерційність економічних систем, що аналізуються.
Прогнозна модель на основі експоненційного
згладжування має вигляд формула 1 [4]:
,

(1)

де St – значення експоненціальної середньої в момент t;
α – параметр згладжування, α = const, 0 < α < 1;
β = 1 – α.
Прогнозування системи показників буде здійснено за допомогою методів експоненційного згладжування у ППП Statistica.
Етап 3. Оцінка результатів: побудова інтегрального показника по фінансовій сфері. На даному етапі
проводиться оцінка результатів, отриманих прогноз-
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них значень на основі побудови ескпоненційного
згладжування. Оцінка проводиться на основі побудови інтегрального показника по фінансовій сфері,
тобто визначається який буде інтегральний показник
фінансових сфери в майбутньому.
Етап 4. Розробка рекомендацій щодо напрямків
підвищення фінансової стійкості промислового підприємства. На основі запропонованого комплексу
управлінських рішень проводиться розробка рекомендацій щодо підвищення напрямків фінансової
стійкості на майбутній період.
Таким чином, запропонований методичний підхід щодо формування напрямків підвищення фінансової стійкості підприємств машинобудівної промисловості дозволить своєчасно приймати рішень
на перспективний та ретроспективний період в залежності від факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища підприємства.
У зв’язку з цим для прогнозування розвитку промислових підприємств, у роботі пропонується використання адаптивних прогнозних моделей, а саме
моделей експоненційного згладжування.
Запропонована методика визначення перспективних тенденцій розвитку підприємств машинобудівної промисловості загалом та за сферами життєдіяльності складається з чотирьох етапів та наведена
на рис. 2.
Крок 1. Формування простору моделей експоненціального згладжування

Крок 2. Параметризація моделей
Крок 3. Верифікація моделей та критеріальний відбір адитивної
моделі
Крок 4. Прогнозування фінансових показників промислового підприємства

Рис. 2. Алгоритм прогнозування тенденцій
розвитку підприємств машинобудівної
промисловості
Розглянемо змістовне наповнення даних етапів:
Крок 1. Формування простору моделей експоненційного згладжування. На даному етапі проводиться
вибір адекватної моделі адаптивного прогнозування.
В роботі розглядаються 12 конкуруючих моделей,
зміст яких представлений в табл. 1.
Сутність методу експоненційного згладжування полягає в тому, що часовий ряд згладжується за
допомогою зваженої ковзної середньої, у якій ваги
змінюються за експоненціальним законом. Зважена
ковзна середня з експоненціально розподіленими вагами характеризує значення процесу на кінці інтервалу згладжування.
Крок 2. Параметризація моделей. На даному етапі методики прогнозування проводитися підбір параметрів моделі. Параметрами адаптації моделі виступають α, β та δ. Значення цих параметрів змінюються
в однаковому діапазоні, але економічна інтерпретація їх різна.
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Крок 3. Верифікація моделей та критеріальний
відбір адитивної моделі. На даному етапі проводитися обґрунтований вибір найбільш адекватної про-

гнозної моделі. У якості критерію вибору адекватної
моделі пропонується використовувати похибку прогнозу (табл. 2).
Таблиця 1

Моделі адаптивного прогнозування
Вид моделі
Опис
Модель
без
сезонної
компоненти
Дана
модель
подібна
до
моделі
простого
згладжування
1 та без тренду
У відмінності від попередньої моделі, додатково, в кожному прогнозі
2 Адитивна сезонність, без тренду
враховується адитивний сезонний компонент, згладжується
сезонність, без У кожному прогнозі враховується мультиплікативна сезонна компонен3 Мультиплікативна
тренду
та, згладжується
Є
сезонність,
лінійний
тренд
(двох
У цьому методі в прогнозі враховується в даних лінійний тренд, згла4 параметричний метод Хольта)
джується за допомогою параметру γ (гамма).
Адитивна сезонність, лінійний
У цій моделі в прогнозі враховується як лінійний тренд (згладжується
5 тренд
незалежно з параметром γ (гамма)), так і адитивна сезонна компонента
(з параметром δ (дельта))
Мультиплікативна сезонність, лі- У цьому методі в прогнозі враховується як лінійний тренд (згладжуєтьтренд (потрійне експонен- ся незалежно з параметром γ (гамма)), так і мультиплікативна сезонна
6 нійний
ціальне згладжування або трьох
компонента (з параметром δ (дельта))
параметричний метод Вінтера
Є сезонність, експоненціальний
У цій моделі прогноз простого експоненціального згладжування до7 тренд
повнюється за допомогою експоненціального тренда, згладженого з
параметром γ
Адитивна сезонність, експоненці- У цій моделі експоненціальне згладжування застосовується для екс8 альний тренд
поненціального тренда (згладжується з параметром γ) і адитивного
сезонного компоненту (згладжується з параметром δ)
Мультиплікативна сезонність, екс- У цьому методі в прогнозі враховується як експоненціальний тренд
9 поненціальний тренд
(згладжується незалежно з параметром γ (гамма)), так і мультиплікативна сезонна компоненту (з параметром δ (дельта))
Мультиплікативна сезонність,
У цьому методі в прогнозі враховується як демпфінований тренд (згла10 демпфінований тренд
джується незалежно з параметром γ (гамма)), так і мультиплікативна
сезонна компонента (з параметром δ (дельта))
Адитивна сезонність, демпфінова- У цьому методі в прогнозі враховується як демпфінований тренд (згла11 ний тренд
джується незалежно з параметром γ (гамма)), так і адитивна сезонна
компонента (з параметром δ (дельта))
Мультиплікативна сезонність,
У цій моделі може бути покращення не тільки за рахунок вибору
12 демпфінований тренд
коректної моделі, а і за рахунок точного вибору параметрів адаптації
моделі.
Таблиця 2
Критерії оцінки точності прогнозу
Назва критерію Формула розрахунку
середня помилка
середня абсолютна помилка
сума квадратів
помилок
середньоквадратична
помилка

m.e. =

∑e

t

t =1

n

n

m.a.e. =

∑e

t

t =1

,

n

n

t =1

n

∑e
t =1

m.a.e. → min.
найбільш точна модель визначається за мінімальною помилкою
s.s.e. → min.
найбільш точна модель визначається за мінімальною помилкою

s.s.e. = ∑ et2

m.s.e. =

Примітки
et – помилка в t-й період;
t – період часу; t= 1, 2,….n;
n – кількість показників

n

2
t

n

m.s.e. → min.
найбільш точна модель визначається за мінімальною помилкою

середня процентна помилка

m. p.e. =

1 et
∑ ⋅100%
n t =1 y t

yt – значення показника в період t

середня абсолютна процентна помилка

m.a. p.e. =

1 n et
∑ ⋅100%
n t =1 yt

1. 0 < m.a.p.e. < 10% – модель забезпечує високу точність прогнозу;
2. 10 <m.a.p.e.< 20% – модель забезпечує задовільну точність прогнозу;
3. m.a.p.e. > 20% – модель неадекватна.

n
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Таблиця 3

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Рік

Розрахунок фінансових показників промислового підприємства
ПуАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш»
К_авт К_фін

К_тек_
забор
0,8858 1,2804 0,1066
0,8860 1,2575 0,0988
0,8842 1,2620 0,1005
0,8479 1,3589 0,1379
0,8323 0,2014 0,1552
0,8522 0,1741 0,1437
0,8991 0,1173 0,1054
0,8728 0,1458 0,1197
0,8681 0,1524 0,1145
0,8499 0,1767 0,1342
0,8374 0,1943 0,1454
0,8360 0,1962 0,1469
0,8190 0,2210 0,1656
0,8216 0,2174 0,1607
0,8063 0,2402 0,1812
0,7240 0,3948 0,2652
0,5978 0,6750 0,3853
0,5784 0,7327 0,3913
0,5610 0,7830 0,4060
0,5474 0,8288 0,4194
0,5373 0,8661 0,4287
0,4962 1,0159 0,4684
0,4887 1,0505 0,4029
0,5635 0,7752 0,3104
0,5394 0,8553 0,3592
0,5133 0,9492 0,4340
0,4948 1,0297 0,4399
0,4709 1,1258 0,4139
0,4626 1,1674 0,3672
0,4751 1,1054 0,2951
0,4498 1,2247 0,2853
0,4011 1,4572 0,3270
0,3948 1,5429 0,3984
0,3738 1,6764 0,4845
0,3481 1,8731 0,5097
0,2908 2,4493 0,5382
0,2204 3,4493 0,6033
0,1862 4,3816 0,6658
0,1828 4,4824 0,6802
0,1734 4,7064 0,6827
0,1594 5,3788 0,7277
0,1403 6,4643 0,7470
0,1644 9,8440 1,1506
0,1710 13,2421 0,7303
0,2811 3,1480 0,6544
0,2715 2,7250 0,6649
0,2391 3,4921 0,6860
0,2428 3,8142 3,3026
0,2908 3,4493 0,4194
0,3373 4,3816 0,4287
0,4011 2,4493 0,4684
0,3738 3,1480 0,4029
0,4011 3,4493 0,4340
0,4195 5,3788 0,4399
0,3968 4,6706 0,4139
0,4720 4,4824 0,4571
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К_ФЛ
0,0682
0,0171
0,0172
0,0166
0,0148
0,0049
0,0015
0,0086
0,0198
0,0186
0,0205
0,0203
0,0186
0,0215
0,0153
0,0146
0,0285
0,0556
0,0587
0,0603
0,0631
0,0710
0,2222
0,2234
0,1894
0,1024
0,1325
0,2447
0,3676
0,4824
0,5886
0,6376
0,5292
0,3791
0,4085
0,5892
0,7081
0,7993
0,7557
0,7658
0,7633
0,8192
1,1220
1,2998
0,2306
0,2357
0,2965
0,3918
0,2054
0,2026
0,3676
0,4824
0,5886
0,5892
0,5993
0,6658

К_Об_
СОС
0,6215
0,6079
0,6119
0,5383
0,5188
0,5820
0,7702
0,6433
0,6384
0,6038
0,5769
0,5813
0,5700
0,6474
0,6378
0,5217
0,3500
0,3142
0,2843
0,2696
0,2850
0,2413
0,2334
0,2932
0,2581
0,2189
0,1980
0,1618
0,0680
0,1018
0,0809
0,0596
0,1313
0,2395
0,2170
0,1445
0,0919
0,0145
0,0085
0,0115
0,1399
0,0728
0,0894
0,1609
0,2962
0,2363
0,3443
0,3371
0,3961
0,3850
0,3413
0,2932
0,2581
0,2189
0,2413
0,2334

К_ОБ_
ЗЗ
0,6643
0,6810
0,6738
0,5904
0,5738
0,6469
0,7683
0,7111
0,7019
0,7141
0,6750
0,6792
0,6506
0,7199
0,7280
0,6673
0,5639
0,3931
0,4437
0,3751
0,3821
0,3336
0,3301
0,4347
0,3204
0,2951
0,2517
0,2222
0,0909
0,1399
0,1092
0,0925
0,2200
0,4152
0,3584
0,2350
0,1343
0,0249
0,0132
0,0174
0,1456
0,1032
0,1233
-0,2265
-0,4422
-0,4548
-0,5479
-0,5487
0,0249
0,0132
0,0174
0,0909
0,1399
0,0925
0,0071
0,0093

К_інв
1,2392
1,2509
1,2535
1,2598
1,2731
1,3107
1,3470
1,3470
1,3549
1,3535
1,3533
1,3546
1,3971
1,6106
1,6762
1,6346
1,5410
1,4810
1,4253
1,4133
1,4907
1,4485
1,4362
1,4426
1,3998
1,3424
1,3228
1,2710
1,0880
1,1381
1,1220
1,1030
1,4182
2,1277
2,0814
1,6988
1,4209
1,0691
1,0413
1,0605
0,8519
0,7057
0,5979
0,5854
0,6296
0,6166
0,5429
0,5530
0,5410
0,4810
0,4253
0,4485
0,4362
0,4426
0,3998
0,4209

К_
МСК
0,1956
0,2006
0,2022
0,2062
0,2145
0,2368
0,2576
0,2576
0,2619
0,2612
0,2610
0,2618
0,2825
0,3777
0,4034
0,3881
0,3506
0,3245
0,2984
0,2916
0,3291
0,3096
0,3034
0,3067
0,2855
0,2549
0,2424
0,2105
0,0809
0,1213
0,1082
0,0910
0,2397
0,5279
0,5192
0,4103
0,2948
0,0646
0,0388
0,0570
-0,1905
-0,4791
-0,9807
-1,6329
-0,5941
-0,6284
-0,9474
-0,8852
0,0388
0,0646
0,1082
0,1213
0,1905
0,4791
0,2397
0,2984

К_АП

К_РСК К_ОК

0,0002
0,0010
0,0015
0,0002
0,0028
0,0144
0,0026
0,0009
0,0014
0,0009
0,1123
0,0335
0,0270
0,0190
0,0093
0,0592
0,0935
0,0059
0,0010
0,0578
0,0866
0,1105
0,1928
0,0100
0,0052
0,0054
0,0118
0,0057
0,0197
0,0133
0,0514
0,0156
0,0534
0,0101
0,0262
0,0013
0,0016
0,0113
0,0053
0,0070
0,0063
0,0080
0,0063
0,0110
0,0070
0,0053
0,0057
0,0021
0,0197
0,0133
0,0514
0,0262
0,0578
0,0156
0,0262
0,0013

0,0000
0,0008
0,0007
0,0013
0,0000
0,0094
0,0061
0,0092
0,0032
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0083
0,0147
0,0036
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0352
0,0251
0,0006
0,0000
0,0426
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0385
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0388
0,0000
0,0000
0,0408
0,0000
0,0000
0,0495
0,0000

0,0121
0,0261
0,0880
0,1292
0,0199
0,0620
0,1286
0,1331
0,0428
0,0786
0,1413
0,2115
0,0438
0,1581
0,2402
0,3024
0,0454
0,1358
0,1692
0,1893
0,0403
0,0607
0,1593
0,2887
0,0456
0,1039
0,1932
0,2675
0,0324
0,1461
0,2141
0,3039
0,0182
0,0439
0,1407
0,2663
0,0181
0,0754
0,1237
0,1779
0,0383
0,0848
0,0603
0,0750
0,0438
0,0119
0,0553
0,1129
0,1593
0,1692
0,1581
0,1039
0,1217
0,1147
0,0971
0,0679

К_
ОСК
0,0351
0,0780
0,1140
0,1448
0,0170
0,0728
0,1477
0,1552
0,0492
0,0920
0,1664
0,2084
0,0529
0,1903
0,2913
0,3857
0,0750
0,2253
0,2849
0,3224
0,0730
0,1143
0,2996
0,5087
0,0817
0,1928
0,3528
0,5189
0,0685
0,3093
0,4668
0,6991
0,0447
0,1109
0,3669
0,7533
0,0740
0,3311
0,5500
0,8082
0,1725
0,2697
0,2109
0,2035
0,1162
0,0346
0,1895
0,3469
0,3093
0,3668
0,3311
0,4466
0,4035
0,4500
0,3697
0,2253

К_
ОБЗК
0,2733
0,5906
0,9022
0,7114
0,1166
0,4175
0,9766
0,9387
0,3280
0,5414
0,9354
1,1596
0,2557
0,9353
1,3697
1,4444
0,1042
0,3437
0,4201
0,4622
0,0708
0,1295
0,3406
0,6679
0,0985
0,2255
0,4284
0,4200
0,0582
0,2769
0,3956
0,4252
0,0277
0,0727
0,2283
0,3420
0,0218
0,0976
0,1595
0,1943
0,0495
0,1237
0,0802
0,0658
0,0432
0,0183
0,0803
0,0845
0,0976
0,0727
0,0668
0,0909
0,0534
0,0485
0,0727
0,0447

К_
ОБКЗ
0,6980
0,7514
2,5656
2,4459
0,2626
1,0020
2,9156
2,6764
2,2483
3,4554
6,4991
10,1828
2,3488
6,5961
9,1571
9,9476
0,4357
1,0988
1,8267
2,0457
0,1971
0,3663
0,8343
1,4756
0,2218
0,6762
0,6494
1,4320
0,3267
1,2283
1,7249
2,1429
0,2505
0,7299
2,0857
3,2033
0,1744
0,7819
1,3394
1,9345
0,2946
0,3451
0,3964
0,7297
0,4586
0,1503
0,5658
1,0946
0,9529
0,7303
1,0880
0,9492
0,6544
0,6649
0,6860
0,4426
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З метою розробки середньострокового прогнозу розвитку ПуАТ «Харківський електротехнічний
завод «Укрелектромаш»« на основі запропонованого алгоритму здійснено прогнозування фінансових показників. Вихідною інформацією для
дослідження перспективи розвитку підприємств
машинобудівної промисловості – інтегральний
показник по фінансові сфері діяльності суб’єктів
господарювання.
З табл. 3 видно, що за аналізований період значення фінансових показників промислових підприємств змінювався нестабільно. Аналізуючи зміни
значень відповідних показників дозволив висунути
гіпотезу про наявність певної нелінійної трендової та періодичної (сезонної) компонент у ряді та
доцільність використовування для прогнозування
визначеної моделі експоненційного згладжування
з трендовою та адитивною чи мультиплікативною
сезонними складовими. Обґрунтований вибір найбільш адекватної прогнозної моделі здійснювався
за допомогою мінімуму середньої абсолютної відносної похибки (МАРЕ) прогнозу фінансових показників діяльності промислового підприємства
ПуАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш».
З метою отримання більш обґрунтованих значень
параметрів α та δ у роботі використовувалось їх автоматичний пошук засобами пакету Statistica 10.
Критерієм формалізованого вибору адаптивної моделі є середня абсолютна похибка прогнозу
(МАРЕ).
Таким чином, за результатами автоматичного підбору 12 моделей прогнозування адекватною є модель
мультиплікативна сезонність, без тренду.
В табл. 4 наведено результати вибору моделі прогнозування та її параметрів часового ряду фінансових показників підприємства ПуАТ Харківський
електротехнічний завод «Укрелектромаш».
Таблиця 4
Параметри прогностичних моделей фінансових
показників підприємства ПуАТ Харківський
електротехнічний завод «Укрелектромаш»
Параметри адаптації
Середня
абсолютна
Вид прогнозної
відносна
моделі
α
β
δ
погрішність
(МАРЕ), %
Коефіцієнт автономії
Мультиплікативна сезонність,
1,00
0,82
6,438
без тренду
Коефіцієнт фінансування
Двох параметричний метод
Хольта (є сезон1,00
0,300
13,514
ність, лінійний
тренд)
Коефіцієнт поточної заборгованості
Адитивна сезон- 0,135
31,196
ність, без тренду

Коефіцієнт фінансового левериджу
Сезонність, експоненціальний
0,100 0,100 0,100
1,727
тренд
Коефіцієнт забезпеченості власних обігових коштів
Адитивна сезон- 1,000
10,864
ність, без тренду
Коефіцієнт забезпеченості запасів та витрат
власними оборотними коштами
Модель без сезонної компонен- 1,00
11,252
ти та без тренду
Коефіцієнт інвестування
Мультиплікативна сезонність,
1,000 0,008 0,000
6,489
демпфінований
тренд
Коефіцієнт маневреності
Модель без сезонної компонен- 0,958
10,034
ти та без тренду
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Сезонність, експоненціальний
0,100 0,100 0,100
1,923
тренд
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
Адитивна сезон- 0,002
1,00
7,891
ність, без тренду
Коефіцієнт оборотності капіталу
Мультиплікативна сезонність,
0,45 0,515 0,918
10,700
демпфінований
тренд
Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Мультиплікативна сезонність,
0,992
14,891
експоненціальний тренд
Рентабельність перманентного капіталу
Мультиплікативна сезонність,
0,703 0,116
0
11,272
демпфінований
тренд
Коефіцієнт оборотності кредиторської
заборгованості
Мультиплікатив- 0,747 0,86
0
13,491
на сезонність

З табл. 4 видно, що для всіх показників найадекватніше описує їх зміну мультиплікативна лагова модель,
що дозволяє отримати задовільну точність пронозу.
В табл. 5 представлені перспективні значення розвитку промислового підприємства. Результати розрахунків
за всіма часовими рядами інтегральних показників життєдіяльності аналізованого підприємства ПуАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш».
Використовуючи побудовані прогнозні моделі
фінансових показників промислового підприємства
ПуАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш»« визначимо інтегральний показник по
фінансовій сфері (табл. 6) для визначення тенденції
розвитку підприємства у 2014-2015 рр.
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Таблиця 5
Перспективні значення фінансових показників підприємства
ПуАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш»
Прогнозний період
Коефіцієнти
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
Коефіцієнт автономії
0,492
0,513
0,535
0,558
0,582
0,607
Коефіцієнт фінансування
4,084
4,262
4,142
4,372
4,482
4,482
Коефіцієнт поточної заборгованості
0,666
0,672
0,678
0,684
0,691
0,697
Коефіцієнт фінансового левериджу
1,104
1,415
1,057
1,268
1,012
1,131
Коефіцієнт забезпеченості власних обі0,226
0,219
0,212
0,205
0,198
0,191
гових коштів
Коефіцієнт забезпеченості запасів та ви0,033
0,040
0,041
0,009
0,033
0,041
трат власними оборотними коштами
Коефіцієнт інвестування
0,404
0,391
0,369
0,357
0,340
0,328
Коефіцієнт маневреності
0,297
0,299
0,301
0,303
0,305
0,306
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,021
0,020
0,022
0,021
0,023
0,022
Коефіцієнт рентабельності власного
0,008
0,009
0,009
0,094
0,010
0,011
капіталу
Коефіцієнт оборотності капіталу
0,119
0,112
0,111
0,106
0,121
0,114
Коефіцієнт оборотності власного капі0,058
0,109
0,165
0,228
0,058
0,109
талу
Рентабельність перманентного капіталу
0,008
0,009
0,003
0,013
0,008
0,021
Коефіцієнт оборотності кредиторської
0,135
0,214
0,375
0,476
0,105
0,165
заборгованості
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4 кв. 2005
1 кв. 2006
2 кв. 2006
3 кв. 2006
4 кв. 2006
1 кв. 2007
2 кв. 2007
3 кв. 2007

0,4779
0,3417
0,3807
0,4288
0,4473
0,3305
0,4426
0,5085

3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015

0,3753
0,3004
0,3018
0,2944
0,3184
0,3154
0,3063
0,3092

Графічне зображення інтегрального показника по
фінансовій сфері за період 1 кв. 2000 – 2 кв. 2015
представлено на рис. 3.
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Таблиця 6
Ретроспективні та перспективні значення
інтегрального показника по фінансовій сфері
промислового підприємства ПуАТ «Харківський
електротехнічний завод «Укрелектромаш»
Інтегральний
Інтегральний
показник
по
показник по
Період
Період
фінансовій
фінансовій
сфері
сфері
1 кв. 2000
0,3225
4 кв. 2007
0,4547
2 кв. 2000
0,3513
1 кв. 2008
0,3528
3 кв. 2000
0,4024
2 кв. 2008
0,3878
4 кв. 2000
0,4143
3 кв. 2008
0,4405
1 кв. 2001
0,3204
4 кв. 2008
0,4539
2 кв. 2001
0,3857
1 кв. 2009
0,2907
3 кв. 2001
0,4172
2 кв. 2009
0,3281
4 кв. 2001
0,4337
3 кв. 2009
0,3552
1 кв. 2002
0,3602
4 кв. 2009
0,3792
2 кв. 2002
0,3945
1 кв. 2010
0,2771
3 кв. 2002
0,5586
2 кв. 2010
0,3123
4 кв. 2002
0,5274
3 кв. 2010
0,2034
1 кв. 2003
0,3836
4 кв. 2010
0,1353
2 кв. 2003
0,4991
1 кв. 2011
0,2509
3 кв. 2003
0,5434
2 кв. 2011
0,2279
4 кв. 2003
0,6114
3 кв. 2011
0,2325
1 кв. 2004
0,4168
4 кв. 2011
0,1318
2 кв. 2004
0,4088
1 кв. 2012
0,3825
3 кв. 2004
0,4289
2 кв. 2012
0,3415
4 кв. 2004
0,4957
3 кв. 2012
0,3806
1 кв. 2005
0,4016
4 кв. 2012
0,3971
2 кв. 2005
0,4297
1 кв. 2013
0,3825
3 кв. 2005
0,5211
2 кв. 2013
0,3447

Інтегральний показник по фінансовій сфері

Рис. 3. Прогнозні та ретроспективні значення
інтегральних показників підприємства
ПуАТ «Харківський електротехнічний
завод «Укрелектромаш»
Як видно з рис. 3. значення перспективного інтегрального показника за фінансовою сферою підприємства ПуАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш»« мають негативну тенденцію,
тобто дане підприємство поступового погіршує фі-
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нансовий стан та переходить в нижчий клас фінансової стійкості, а ніж воно було в 3 кв. 2013 року.
Висновки. Таким чином, аналізуючи прогнозні
значення інтегрального показника розвитку підприємства ПуАТ «Харківський електротехнічний
завод «Укрелектромаш»«, можна визначити що

протягом 2014 року и 1 кварталі 2015 року спотсерігаються спад інтегрального показника в фінансовій сфері. Для того щоб підприємство покращило своє фінансове становеще необхідно розробити
та впровадити напрямки щодо покращення класу
фінансової стійкості.
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РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чернышов В.В.
преподаватель кафедры финансов, аспирант
Харьковского национального экономического университета
имени Семена Кузнеца
В статье рассмотрено формирование системы направлений повышения финансовой устойчивости субъектов
хозяйствования. Основываясь на теоретических и практических исследованиях предложена схема принятия
управленческих решений для повышения финансовой устойчивости на предприятиях машиностроительной
промышленности. Предложено методику определения перспективных тенденций развития предприятий машиностроительной промышленности в целом и по сферам жизнедеятельности.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, стратегическая направленность, фактографические методы, экспертные методы, комбинированные методы, экспоненциальное сглаживание, интегральный показатель.

DEVELOPMENT TOWARDS IMPROVING FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISE
ENGINEERING INDUSTRY AND INVESTIGATION OF THEIR POLICY
Chernyshov V.V.
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The article deals with the formation of areas of increased financial system stability entities. Based on theoretical and
practical studies of the scheme management decisions to improve financial stability at the enterprises of machinebuilding industry. A method of identifying promising trends of enterprise engineering industry in general and for
spheres of life.
Keywords: financial sustainability, strategic direction, factual methods, expert methods, combined methods,
exponential smoothing, integral index.
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