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ОПК УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІСТЬ ВИРІШЕННЯ
НАГАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ
Аванесова Н.Е.
кандидат економічних наук, доцент
Харківського національного університету будівництва та архітектури
Однією з основних економічних проблем в Україні з перших років своєї незалежності є зростання
загроз економічній і, зокрема, оборонної безпеки України. Невизначеність проблем у цій галузі не
дозволяють підтримку відповідного рівня економічного зростання. Складним є впровадження ефективної реструктуризації економічної безпеки оборонної промисловості, негативний вплив робиться
на зовнішньоекономічної, податкової, оборонних галузей і бюджетного процесу в нашій країні.
Воєнно-політична обстановка у світі та довкола України характеризується прагненням більшості держав до обмеженого використання воєнної сили, скороченням чисельності збройних сил у провідних
державах світу й подальшим розвитком реґіональних і субреґіональних систем безпеки.
Ключові слова: ОПК, бронетанкове озброєння, безпека, Збройні сили.

Постановка проблеми. У сфері оборонного безпеки польотів; вибухових речовин, деяких видів
виробництва ще збереглися значні внутрішні боєприпасів тощо.
резерви, використання яких при принципово нових
Україна має значні здобутки у створенні
підходах може забезпечити значний підйом еконо- інформаційних технологій, які нині вважаються
міки ОПК і, як наслідок, розширення можливостей основою технічного прогресу. Вони можуть викоу переоснащенні ЗСУ.
ристовуватися для розроблення систем зв’язку і
Аналіз останніх досліджень та публікацій. За телебачення, обчислювальної техніки, систем
оцінками вітчизняних та міжнародних фахівців [1; управління складними об’єктами, а також для
2; 5] саме за таких складних умов невизначеності вирішення багатьох проблем машинобудування,
застосування методів і механізмів стратегічного пла- хімічної
промисловості,
приладобудування,
нування та управління дозволяє отримувати кращі медицини тощо. Майже всі потрібні для створезультати на відміну від інших підходів.
рення інформаційних технологій надчисті моноМета дослідження. Є визначення та система- кристалічні матеріали (близько 160 видів) можуть
тизація актуальних проблем аналітичного забез- вироблятися в Україні.
печення стратегічного планування та управління з
Значна частина технологій має подвійне признаурахуванням специфіки сфери забезпечення націо- чення (рис. 1). На жаль, необхідно зазначити, що
нальної безпеки, умов трансформації національного ОПК як сектор високих технологій, сьогодні є праксектора безпеки, ролі стратегічного планування в тично незатребуваним, еволюційно деградує, втрадержавному управлінні в цій сфері тощо.
чаючи напрацьовані раніше виробничий потенціал і
Виклад основного матеріалу. При певних умо- науково-технічні розроблення.
вах ОПК України спроможний організувати виробЗміна протягом останніх років геостратегічництво багатофункціональних ракетних комплек- ного простору та наявність у більшості країн регісів, багатофункціональних корветів (в кооперації з ону власних програм переозброєння зумовлює
міжнародними компаніями), систем і засобів ППО необхідність для України мати адекватну зброю
і ПРО, бойових літаків і вертольотів, літаків вій- стримування.
ськово-транспортної авіації, бронетанкотехнологія виготовлення базових
технологія виробництва двигунів
вої техніки, танкових двигунів, газотуроптичних елементів для приладів
з підвищеними експлуатаційними
бінних двигунів для кораблів, переносних
авіаційної та космічної техніки
характеристиками
зенітних ракетних комплексів, керованих
ракет класів «повітря-повітря» і «повітряземля», реактивних комплексів залпового
вогню, протитанкових ракетних комплекТЕХНОЛОГІЇ
сів, керованих і некерованих авіабомб,
радіолокаційного озброєння з спеціальною елементною базою, окремих видів
технологія виробництва нових
технологія виробництва лазерних
артилерійсько-стрілецького озброєння,
композиційних металевих, алюмінієвих
приладів систем управління, що
та легких броньованих матеріалів на
забезпечують конкурентоспроможність
засобів звуко– і радіотехнічної, оптичоснові титанових сплавів
вимірювальної апаратури
ної, акустичної розвідки, радіорозвідки і
радіоподавлення; авіаційних засобів навігації, посадки, зв’язку та забезпечення Рис. 1. Технології, які мають подвійне призначення
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На рис. 2 представлено на що спрямовані на сьогоднішній день основні статті закупівлі ОВТ країн,
що оточують Україну [5].
Ці країни вважають своїм першочерговим завданням у сфері оборонно-промислової політики організацію заміни або проведення модернізації застарілих
літаків і вертольотів, бойових кораблів, зенітноракетних комплексів, танків, бойових машин піхоти,
бронетранспортерів, які залишилися у них після розпаду СРСР.
На рис. 3 наведено, які відносяться основні продукції, закуповуваної країнами, що оточують Україну. Країни ЦСЄ шляхом модернізації намагаються
підвищити бойові характеристики, надійність, без-

пеку експлуатації цієї бойової техніки та зменшити
витрати на її обслуговування.
Зокрема, вони намагаються замінити на літаках
колишнього СРСР застарілі системи управління
польотом, системи озброєння, навігаційні системи,
радіолокаційні засоби радіоелектронної боротьби,
а також установити досконаліші системи керування
вогнем, зв’язку, захисту екіпажу тощо. В основному
ці системи і засоби виготовляються в західних компаніях та Російській Федерації.
Для країн ЦСЄ модернізація ОВТ – це єдиний
можливий і доступний шлях створення та розвитку
власної оборонної промисловості. З одного боку,
здійснюючи модернізацію, вони освоюють і впроваджують нові технології, нову номенклатуру ОВТ, а з другого, розширюючи
ОСНОВНІ СТАТТІ ЗАКУПІВЛІ ОВТ КРАЇН,
співробітництво і кооперацію з західними
ЩО ОТОЧУЮТЬ УКРАЇНУ
країнами у військово-технічній сфері,
вони поступово освоюють західні ринки
зброї через своїх партнерів.
посилення стратегічного
розвиток мобільності та
розвиток окремих видів ОВТ
Україні передусім потрібна модернізакомпонента та збільшення
взаємосумісності ОВТ,
в межах військової
ція бойових літаків і вертольотів, систем
загальних військових
націленої на забезпечення
спеціалізаці
протиповітряної оборони (ППО), прископотужностей з акцентом на
взаємодії з партнерами
ударні та розвідувальні
військової коаліції
рення розроблення багатофункціональкомплекси
ного ракетного комплексу (БФРК) та корвета. В оборонно-промислових колах існує
думка, що вітчизняна оборонна промислоРис. 2. Основні статті закупівлі ОВТ країн, що оточують
вість здатна налагодити власне виробниУкраїну на сучасному етапі
цтво систем і засобів ППО і ПРО [4].
Після розпаду СРСР Україна успадкувала
багато ОВТ радянського виробнибойові літаки та
безпілотні
радари
вертольоти
системи
цтва. На сьогодні ЗСУ практично укомплектовані. Проте їх значна частина за
своїми тактико-технічними і бойовими
характеристиками значно поступається
кораблі різних
легка
ПРОДУКЦІЯ
світовим аналогам, а до сучасних віднотипів
бронетехніка
сяться близько 30% усіх зразків ОВТ ЗСУ.
На рис. 4 представлено, що входить до
основи бронетанкового озброєння і військової техніки України. Танки Т-64 і брозасоби
військововисокоточні засоби
протиповітряної
транспортна
ураження різного
нетранспортери БТР-60 фізично і морально
оборони
авіація
базування
застаріли і потребують заміни. Низькі техніко-експлуатаційні характеристики мають
Рис. 3. Основна продукція, яку закуповують країни, що
БМП-1, БМД-1, БРМ-1К, які становлять
оточують Україну
більше половини загальної кількості бойових машин піхоти. Технічні можливості
модернізації цих машин досить обмежені.
Не задовольняють сучасним вимогам танки
ОСНОВА БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ
Т-72, бронетранспортери БТР-70 і бойові
І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ УКРАЇНИ
машини піхоти БМП-2 і БМД-2.
До сучасних зразків можна віднести
танки Т-80, -84, а відносно сучасних –
бронетранспортери БТР-80, які потребуТанки:
Бойові машини
Бронетрансють удосконалення конструкції, зокрема
Т-64,
піхоти:
портери:
посилення броньованого захисту. ЗнаТ-72,
БМП-1, -2;
БТР-60,
чна частина бронетанкової техніки підТ-80,
БМД-1, -2;
БТР-70,
лягає ремонту або регламентно-технічТ-84
БРМ-1К
БТР-80
ному обслуговуванню, основні проблеми
пов’язані з браком коштів на закупівлю
Рис. 4. Основа бронетанкового озброєння і військової
запасних частин і агрегатів, які вироблятехніки України
ються за межами України. З цієї причини
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Безпілотні літальні
апарати (БЛА)

Вертольоти
(Мі-8, -9, -6, -24 тощо)

Військово-транспортні
літаки (Ан-26, -30, -72;
Ту-134А, -154; Іл-62,
-76Д)

Винищувачі
(МіГ-29, Су-27)

Штурмовики
(Су-25)

Бомбардувальники (Су25, -24М)

проблематичними є заміна застарілих зразків броне- модернізації існуючих систем шляхом переведення
танкової техніки на сучасні або проведення їх модер- їх на сучасну елементну базу. Технічну основу пронізації, переобладнання тощо.
типовітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ на
На рис. 5 наведено технічну основу Повітряних рис. 7.
сил (ПС). Вертольотами Мі-6, -8, -24 і -26, що стаДоцільнішим являється проведення з її голоновлять близько 65% усієї наявної кількості верто- вними розробниками та виробниками модернізації,
льотів ЗСУ і значно перевищують потрібну за шта- яка передбачає орієнтацію на використання вітчизтом, укомплектовані сухопутні війська. У більшості няних радіо– та оптико-електронних систем, компз них вже вичерпався або закінчується технічний лектуючих і запасних частин тощо.
ресурс експлуатації і вони підлягають заміні. Як
Значна частина цих ракетних комплексів і зенітних
відомо, в Україні немає власного виробництва бойо- гармат є морально застарілою. Практично всі пускові
вих вертольотів, але вона освоїла серійне виробни- установки вичерпали свій технічний ресурс експлуацтво і модернізацію турбовентиляторних двигунів тації. Створення нових зразків цієї техніки з причин
ТВЗ-117 (ВАТ «Мотор-Січ»), які використовуються обмежених технологічних можливостей та недостатв бойових вертольотах російського виробництва нього фінансування є досить проблематичним.
Мі-28 і Ка-50, що значно розширює можливості
На озброєнні ВМС України знаходяться кораблі
модернізації або організації власного виробництва постійної готовності, на які покладено виконання
цієї техніки.
бойових завдань, і кораблі резерву. Кораблі постійПовітряні сили ЗСУ практично укомплектовані бойовими літаками і вертольоТЕХНІЧНА ОСНОВА ПОВІТРЯНИХ СИЛ УКРАЇНИ
тами, але їх значна частина знаходиться
в небоєздатному стані або вже вичерпала
свій технічний ресурс експлуатації. Літаки
МіГ-29 морально застаріли, але внаслідок
проведення модернізації їх тактико-технічні та бойові характеристики можуть
бути підвищені (доведені до рівня машин
покоління 4+), а терміни експлуатації продовжено на 8-10 років.
Причини зниження боєздатності авіаційної техніки ЗСУ України представлені Рис. 5. Технічна основа Повітряних сил України
на рис. 6.
Літаки-винищувачі Су-27 вимагають
продовження технічного ресурсу експлуПРИЧИНИ ЗНИЖЕННЯ БОЄЗДАТНОСТІ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ЗСУ УКРАЇНИ
атації й модернізації. Докорінного оновлення вимагають військово-транспортні
закінченням технічного ресурсу експлуатації літаків і вертольотів
літаки. Їх основою може стати вітчизняний
літак Ан-70, який за своїми льотно-технічрізким скороченням ремонту авіаційної техніки з причин відсутності
ними характеристиками значно перевищує
потрібних коштів
кращі світові аналоги.
Збройні сили України мають у своєму
припиненням авторського догляду і доопрацювань авіаційної техніки
підприємствами-виробниками, які знаходяться за межами України
розпорядженні зенітно-ракетні комплекси
дальньої дії (ЗРК С-200В), середньої дії
наявністю великої кількості їх типів і модифікацій, що з причин
(ЗРК С-300ПТ/ПС, -300В1, -75М3) та
обмеженості фінансового забезпечення вимагає їх значного скорочення
малої дії (ЗРК «Бук», С-125М1). Комплекси ЗРК-75М3, С-125М1 морально Рис. 6. Причини зниження боєздатності авіаційної техніки
застаріли. Можна вважати більш-менш ЗСУ України
сучасними комплекси ЗРК С-300ПТ/
ПС, але значна частина з них потребує
регламентно-технічного обслуговування,
ТЕХНІЧНА ОСНОВА ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗСУ
перевірок і ремонту, які не проводяться з
причин відсутності потрібних ремкомплектів, запасних частин та відповідного
інструменту. Радикальним заходом забезЗенітно-ракетні
Зенітні гарматноПереносні
Зенітні гармати:
комплекси:
ракетні
зенітно-ракетні
КС-19,
печення боєздатності цієї техніки може
«Куб»,
комплекси
комплекси:
С-60,
бути проведення її глибокої модернізації.
«Оса-АК»,
«Тунгуска»
«Игла»,
«Шилка»,
Передусім це стосується ЗРК С-300В і
«Тор»,
«Игла-1»
ЗУ-23
«Стрела-10»
«Бук». Підприємства і наукові організації ОПК мають потенціал як для виробництва радіолокаційних станцій (РЛС), Рис. 7. Технічна основа протиповітряної оборони
таких, наприклад, як «Пелікан», так і для Сухопутних військ ЗСУ
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ної готовності не відповідають сучасним вимогам,
мають незначний ресурс експлуатації. Через незадовільний технічний стан корпусу, основних двигунів, допоміжних механізмів і систем частина бойових кораблів, катерів і кораблів резерву підлягає
списанню, а частина – поточному та середньому
ремонту. До складу ВМС входять також 45 допоміжних суден і базові плавзасоби.
Незважаючи на несправний технічний стан і
закінчення технічного ресурсу експлуатації, їх значна кількість продовжує експлуатуватися.
На сьогодні кораблебудівні заводи України спроможні виробляти корпуси бойових кораблів різних
типів, але в Україні немає артилерійського, ракетного, мінно-торпедного, протичовнового і зенітного
озброєння. На практиці це означає, що ці ключові
системи або імпортуватимуться, або спільно вироблятимуться разом з провідними європейськими
компаніями. При цьому варто відзначити, що вартість озброєння разом з радіоелектронним оснащенням складає до 60% вартості бойового корабля.
Висновки. Аналіз стану національної безпеки
України як держави, яка відносно недавно здобула
незалежність і перебуває на перехідному етапі свого
розвитку, дає змогу стверджувати, що суперечливі
процеси трансформування державної влади нега-

тивно позначилися на ефективності функціонування
системи забезпечення національної безпеки.
Згідно з висновками експертів, будівництво багатоцільового корвета в Україні на сьогодні можуть
освоїти два заводи. Це Миколаївське ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» та Чорноморський
суднобудівний завод за умовою залучення іноземних
компаній з виробництва систем артилерійського,
ракетного, мінно-торпедного, протичовнового і
зенітного озброєння. ВМС практично укомплектовані вертольотами і літаками, але більшість з них
знаходиться в стані, аналогічному парку літаків
Повітряних сил. Наведені дані свідчать, що незважаючи на практично повну укомплектованість ЗСУ
озброєннями і військової технікою, рівень їх боєздатності не відповідає потрібним вимогам.
Таким чином, можна сказати, що загалом система національної безпеки України здатна виконувати покладені на неї функції та завдання. Водночас
дослідження основних тенденцій роз витку геополітичної обстановки у світі та навколо України в
сучасних умовах вказує на динамічність характеру
реальних і потенційних загроз у сфері національної
безпеки й оборони та розширення спектра завдань,
які постають перед суб’єктами забезпечення національної безпеки.
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ОПК УКРАИНЫ: АКТУАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ НЕОТЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
Аванесова Н.Э.
кандидат экономических наук, доцент
Харьковского национального университета строительства и архитектуры
Одним из основных экономических проблем в Украине с первых лет своей независимости является рост
угроз экономической и, в частности, оборонной безопасности Украины. Неопределенность проблем в этой
области не позволяют поддержку соответствующего уровня экономического роста. Сложным является внедрение эффективной реструктуризации экономической безопасности оборонной промышленности, негативное влияние делается на внешнеэкономической, налоговой, оборонных отраслей и бюджетного процесса
в нашей стране. Военно-политическая обстановка в мире и вокруг Украины характеризуется стремлением
большинства государств к ограниченному использованию военной силы, сокращением численности вооруженных сил в ведущих странах мира и дальнейшим развитием региональных и субрегиональном систем
безопасности.
Ключевые слова: ОПК, бронетанковые вооружения, безопасность, вооруженные силы.
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MILITARY–INDUSTRIAL COMPLEX: ACTUALITY IMMEDIATE PROBLEMS
IN MODERN REALITIES
Avanesova N.E.
Candidate of Economic Sciences, Ph.D, Assistant professor
Kharkiv National University of civil engineering and architecture
One of the major economic problems in Ukraine since the first years of its independence is a growth of threats to
economic and, in particular, defense security of Ukraine. Uncertainty of problems in this area does not allow support
of an appropriate level of economic growth. Complicated is the implementation of effective restructuring of economic
security of the defense industry, negative impact is being made on foreign economic, tax, defense sectors and the
budget process of our country. The military-political situation in the world and around Ukraine is characterized by the
desire of most states to the limited use of military force, the downsizing of the armed forces in the leading countries
of the world and further development of regional and sub-regional security systems.
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У статті розглянуто актуальні питання вдосконалення організаційно-методичних аспектів аудиту
формування фінансових результатів та її складової – доходів операційної діяльності. Доведено необхідність здійснення незалежного аудиту доходів операційної діяльності господарюючого суб’єкту з
метою налагодження ефективної системи управління доходом. Досліджено методику аудиторської
перевірки доходів, витрат і фінансових результатів. Виокремлено основні джерела зовнішнього
аудиту доходів операційної діяльності виробничого підприємства та запропоновано вдосконалення
послідовності аудиту доходів.
Ключові слова: аудит, доход операційної діяльності, достовірність, суттєвість.

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні
сформувалась національна система аудиту аналогічна країнам з розвиненою ринковою економікою,
покликана сприяти розвитку економічних відносин
та демократизації суспільної сфери. Як свідчить
практична діяльність дана система має достатньо
розвинену інфраструктуру. В той же час, категорія
доходів у ринковій системі господарювання займає
визначальне місце. Головною спонукальною основою кожного підприємництва та вагомою метою господарської діяльності є одержання доходів. За сприянням системи бухгалтерського обліку постійно та
цілеспрямовано здійснюється формування інформації про доходи від операційної діяльності. У цьому
зв’язку аудиторські послуги з перевірки доходів
підприємства є найефективнішим методом контролю, за умови відсутності структури внутрішнього
контролю, особливо перед перевіркою податковою
службою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у наукові і практичні дослідження проблем аудиту та аудиторських послуг зробили такі
вчені, як М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, В. А. Дерій,
В. П. Пантелєєв, І. І. Сахарцева, В. П. Суйц та
А. Д. Шеремет та ін.
Метою статті є виявлення напрямків удосконалення методики аудиту доходу операційної діяльності шляхом адаптації її до оперативного управління доходом.
Виклад основного матеріалу. Метою будь-якої
підприємницької діяльності є одержання прибутку.
Доходи виникають у результаті проведення операцій, спрямованих на збільшення економічних вигод.
Економічною вигодою є прибуток. Звідси отримання
доходів прямо пропорційно впливає на суму отриманого прибутку, тобто на досягнення основної мети
підприємництва. Тому всі об`єкти підприємницької
діяльності прагнуть одержати якнайкращі результати за цими показниками, а вони в свою чергу стають предметами аудиторських перевірок, які потребують детального вивчення. Керівник аудиторської
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перевірки розробляє програму аудиту господарської
діяльності, головною метою якої виступає перевірка
правильності ведення бухгалтерського обліку та
відображення результатів діяльності. Загалом програма аудиту є набором інструкцій для асистентів
аудитора, що виконують аудиторську перевірку, а
також засобом контролю за роботами, що виконані.
Можливе також складання загальної програми за
всіма розділами аудиту, але, з огляду на той факт, що
збір аудиторських свідчень здійснюється декількома
співробітниками, програми доцільно складати на
кожний розділ аудиту окремо.
Існує два основних способи організації програм
аудиту: за циклами та у порядку класифікації фінансової звітності [1]. Другий варіант в той же час більш
ефективний. Але слід зазначити, що вибір залежить
винятково від аудитора, тому що обидва способи
мають свої переваги. Однією з переваг аудиту за
циклами є те, що він дає аудитору більш прозору
схему для розуміння діяльності клієнта й операцій,
що мають істотний вплив на фінансову звітність.
Недоліком є те, що при такому підході складно уникнути дублювання роботи аудитора, тому що операції
та залишки взаємозалежні.
Зовнішній аудит фінансових результатів повинен адекватно відображати всі аспекти діяльності
суб'єкту, що перевіряється. Для того, щоб скласти
достовірний аудиторський висновок, аудитор повинен отримати безумовну гарантію того, що інформація, яка міститься у бухгалтерській документації та
первинних документах є достатня та достовірна.
Варто розрізняти загальні й конкретні цілі зовнішнього аудиту. Загальні цілі аудиту застосовуються за
залишками по кожному рахунку. Мета загального
аудиту застосовується до всіх перевірок фінансової
звітності.
У той же час, доцільно відзначити, що впевненість у достовірності та повноті інформації, наданої
аудитором користувачам, не є абсолютною. Зовнішній аудит дає лише приблизний, хоч достатньо високий, ступінь цієї впевненості.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Аудитор не затверджує звітів суб'єктів господарювання і не відповідає за саму звітність [1]. Він
тільки висловлює свою думку щодо фінансової
звітності. Відповідальність за фінансову звітність
лежить на керівниках господарюючого суб'єкта, що
перевіряється, адже аудит не звільняє керівництво
суб'єкта від відповідальності.
Поняття «суттєвість» системи зовнішнього
аудиту є дуже важливим. Аудитори не повинні звертати увагу на несуттєві моменти – це один із принципів аудиту. Отже, інформація вважається суттєвою,
якщо її відсутність або викривлення може істотно
вплинути на достовірність фінансової звітності та
в підсумку на прийнятті управлінського рішення.
Аудитор має самостійно вирішувати, з якого моменту
помилка, викривлення, порушення законів стали
суттєвими для фінансової звітності. Це рішення приймається аудитором на дослідницькій стадії аудиту.
Встановлений плановий рівень суттєвості аудитор
використовує як для суцільних, так і для вибіркових
досліджень.
Взаємозв'язок між суттєвістю і ризиком аудиторської перевірки. Залежно від стану обліковоаналітичної роботи системи внутрішнього контролю аудитор зобов'язаний вибрати такі процедури
аудиторської перевірки, від яких можна очікувати
скорочення розміру ризику аудиту до сприятливого
рівня. Існує взаємозв'язок між суттєвістю і ризиком
аудиторської перевірки: чим суттєвіше здійснюється
перевірка, тим нижчим є ступінь ризику аудиту, і
навпаки.
Суттєвість і ризик аудиторської перевірки за
оцінки аудиторських доказів. Оцінка аудитором суттєвості і ризику на різних стадіях аудиту можуть відрізнятися через зміну обставин або відомостей аудитора під час проведення перевірки. У зв'язку із цим
оцінка суттєвості і ризику аудиторської перевірки
може переглядатися з метою зниження ймовірності
непомічених помилок під час аудиту.
Аудитор зобов'язаний визначити суттєвість помилок фінансової звітності. Якщо він вважає їх суттєвими, то повинен продовжити процедури перевірки
з метою зниження можливого аудиторського ризику.
Аудитор може також запропонувати клієнтові внести виправлення до фінансової звітності підприємств [2]. Залежно від суттєвості помилок, їх впливу
на адекватність фінансової звітності підприємства
аудитор приймає рішення про складання того чи
іншого аудиторського висновку.
Процедури, що здійснюються аудитором, виступають також джерелами одержання аудиторських свідчень. Застосовують наступні процедури одержання
аудиторських свідчень: перевірки; спостереження;
опитування; підрахунки; підтвердження; аналітичні
процедури. Перевірки полягають у вивченні первинних документів бухгалтерських регістрів, документів матеріальних звітів і доцільності проведення операцій з метою встановлення дійсного фінансового
стану підприємства. Одержані аудиторські докази
можна класифікувати у світлі загальноприйнятих
правил надання інформації. Особливе значення для

аудиту мають прямі докази. Прямі докази – це дані,
що підтверджуються первинними документами й
обліковими записами. Прямі докази підрозділяють
на матеріальні та нематеріальні. Матеріальні – це
документи і натуральні об'єкти. Нематеріальні – це
моменті явища, а також контрагенти підприємства,
на якому проводиться аудит [3]. Завданнями аудиту
операцій з обліку доходів операційної діяльності є:
– перевірка правильності розмежування доходів і
фінансових результатів діяльності за кожною класифікаційною групою;
– встановлення правильності умов визнання та
оцінки доходів і результатів операційної діяльності;
– перевірка правильності накопичення та віднесення доходів від реалізації продукції (товарів, робіт
та послуг) на результати основної діяльності;
– перевірка правильності накопичення та віднесення доходів операційної, фінансової, інвестиційної на фінансові результати;
– підтвердження достовірності та правильності
відображення на рахунках бухгалтерського обліку
операцій з обліку доходів діяльності;
– підтвердження законності та правильності
визначення і відображення в звітності доходів діяльності відповідно до принципів бухгалтерського
обліку.
Предметом зовнішнього аудиту операцій з обліку
результатів діяльності є господарські процеси та
операції, пов'язані з визначенням доходів та витрат
діяльності, а також відносини, що виникають при
цьому всередині підприємства та за його межами [4].
Виходячи з мети, яку необхідно досягти аудитору
при дослідженні операцій з обліку доходів, формуються об'єкти зовнішнього аудиту:
1) елементи облікової політики: розмежування
доходів та витрат за кожною кваліфікаційною групою доходів та витрат від операційної діяльності;
критерії оцінки доходів та витрат; умови визнання доходу від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг); умови визнання собівартості виробленої
продукції; спосіб визначення ступеню завершеності
робіт, послуг, дохід від використання яких визначається за ступенем завершеності;
2) операції з обліку: дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інших операційних доходів; доходів від участі в капіталі; інших фінансових
доходів; інших доходів; собівартості реалізованої
продукції;
3) записи в первинних документах, облікових
регістрах, звітності;
4) інформація про порушення ведення обліку,
недостачі, зловживання, які знайшли документальне
підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках
аудиторів, постановах правоохоронних органів тощо.
Джерелами інформації для аудиту операцій з
обліку фінансових результатів діяльності є наступні
(рис. 1).
Зовнішня аудиторська перевірка правильності
визначення фінансових результатів господарської
діяльності суб'єкта значно відрізняється від перевірки балансових статей активів та зобов'язань під-
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приємства, використовуючи лише прийом документального контролю.
Вивчення системою зовнішнього аудиту операцій з обліку доходів операційної діяльності повинно
проводитися в наступній послідовності.
1) Перевірка правильності класифікації, оцінки
та умов визнання доходів діяльності. Так, увага
аудиторів при проведенні такої перевірки концентрується на умовах визнання доходів звітного періоду та
класифікації доходів діяльності. Критерії визнання
доходу застосовуються окремо до кожної операції.
Аудитору необхідно звернути увагу на те, які види
надходжень не визнаються доходами.
2) Перевірка правильності відображення фінансових результатів від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг). Операції з реалізації готової
продукції відіграють основну роль у формуванні
результатів господарської діяльності господарюючого суб'єкта, тому їх достовірність є досить високою. Для успішного проведення перевірки процесу реалізації аудитор повинен мати уявлення
про характер і особливості ринків збуту продукції,
що випускається господарюючим суб'єктом, про
конкурентну ситуацію на цих ринках, про платоспроможність споживачів цієї продукції. В ході
перевірки відображення результатів від реалізації
послуг аудитору необхідно зосередити увагу на
правильності визначення і відображення результату
від реалізації продукції на субрахунку 791 «Результат основної діяльності».
3) Перевірка правильності відображення інших
операційних доходів і фінансових результатів операційної діяльності. При цьому аудитору необхідно
порівняти суми отриманих штрафів, пені, неустойок, відображених по кредиту відповідного субрахунку рахунку 71 «Інший операційний дохід», з
сумами, зазначеними в договорах. Вияснити, чи не
викликане порушення умов господарських договорів недопостачанням сировини іншими підприємствами, а також чи пред'явлені до них претензії.
Під час дослідження необхідно порівняти суми
отриманих штрафних санкцій, відображених по
дебету рахунку 31 «Рахунки в банках», з сумою,

відображеною по дебету субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями». У випадку виникнення розходжень, необхідно вияснити їх причину.
4) Перевірка правильності та достовірності формування фінансових результатів діяльності та використання прибутку. Одним із важливих завдань перевірки обліку фактичного прибутку є встановлення
відповідності записів синтетичного та аналітичного
обліку чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового прибутку,
результату основної діяльності, результату фінансових операцій, результату іншої звичайної діяльності,
результату надзвичайних подій записам в Головній
книзі та формах бухгалтерської звітності.
5) Перевірка правильності формування собівартості продукції (робіт, послуг). При проведенні перевірки необхідно пам'ятати, що згідно з П(С)БО 16 до
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)
включаються тільки прямі матеріальні витрати,
прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати
та змінні й розподілені постійні загальновиробничі
витрати. Тобто, здійснюючи перевірку правильності
формування собівартості продукції (робіт, послуг)
необхідно, передусім, дослідити правильність включення витрат до собівартості.
6) Вивчаючи достовірність формування прямих
матеріальних витрат необхідно порівнювати фактично списані суми з нормами; при постійному списанні за нормами аналізують залишки в матеріальних
звітах; при списанні понад норм з'ясовують причини
і напрямки віднесення перевитрат за даними зведених відомостей за відхиленнями; перевіряють правомірність віднесення такого виду витрат до статті
«Виробничі запаси». При цьому використовують
дані лімітно-забірних карток, актів-вимог, звітів про
рух запасів, норм витрат, актів на списання палива,
енергії, зведених відомостей за відхиленнями, даних
рахунків 20, 21, 23, 375.
7) Перевірка достовірності формування прямих витрат на оплату праці. При проведенні такої
перевірки аудитору необхідно порівняти обсяги
фактично виконаних робіт (на підставі первинних
документів) з нормами і розцінками, порівняти
розцінки з тарифними ставками відрядників за відповідними розрядами робіт
Джерела зовнішнього аудиту фінансових результатів
і кількістю часу, що вимагається для їх
виробничого підприємства
виконання (за даними тарифно-кваліфіНаказ про облікову політику підприємства
каційного довідника, тарифних сіток і
ставок), перевірити правильність нараПервинні документи з обліку доходів і результатів діяльності
хування оплати праці. При цьому використовуються дані нарядів на відрядні
Облікові регістри, що використовуються для відображення
роботи, відомостей норм і розцінок,
господарських операцій з обліку доходів і фінансових результатів
тарифно-кваліфікаційних
довідників,
діяльності
тарифних сіток, тарифних ставок, облікових регістрів за рахунками 23, 66.
Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша
документація, що узагальнює результати контролю
Якщо інформація у фінансовій звітності підприємства розкрита відповідним
Звітність
чином, аудитору, як правило, належить
скласти позитивний висновок і допоРис. 1. Джерела зовнішнього аудиту фінансових результатів внити його параграфом про концепцію
виробничого підприємства
стабільності підприємства, посилаючись

14

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

на фінансовий звіт підприємства. Аудиторський
висновок повинен містити чітко сформульовану
думку (викладену письмово) щодо фінансових звітів у цілому.
Якщо аудитор висловлює думку, відмінну від безумовно-позитивної, він повинен у висновку чітко
описати всі обґрунтовані причини і, за змоги, дати
кількісний опис їх можливого впливу на фінансові
звіти. Як правило, цю інформацію наводять в окремому параграфі, який передує висловленню думки
або відмові від висловлення думки й може містити
посилання на докладнішу інформацію у примітках
до фінансових звітів [4].

Висновки. Таким чином, вид перевірки та обсяг
робіт під час тематичного аудиту залежить від конкретних обставин. Під час планування тематичного
аудиту вимагається чітке уявлення про мету та майбутніх користувачів інформації. Аудитор може встановити обмеження на поширення і використання
свого висновку. Аудитор повинен розглянути, чи
достатньо розкриті у фінансовій інформації будьякі суттєві тлумачення завдання, на яких вона ґрунтується. В аудиторському висновку щодо завдання
з аудиту спеціального призначення аудитор може
зробити посилання на примітку в фінансовій інформації, яка подає опис таких тлумачень.
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аудита формирования финансовых результатов и ее составляющей – доходов операционной деятельности.
Доказана необходимость осуществления независимого аудита доходов операционной деятельности хозяйствующего субъекта с целью налаживания эффективной системы управления доходом. Исследована методика
аудиторской проверки доходов, расходов и финансовых результатов. Выделены основные источники внешнего аудита доходов операционной деятельности производственного предприятия и предложены совершенствования последовательности аудита доходов.
Ключевые слова: аудит, доход операционной деятельности, достоверность, существенность.

INTERNAL CONTROL THE PRODUCTION AND SALE
OF GOODS (WORKS, SERVICES)
Arkuchenko O.P.
Student
Vinnytsia Rade and Economic Institute of
Kyiv National University of Trade and Economics
The article deals with current issues of improvement of organizational and methodological aspects of the audit
formation of financial results and its operating income component. The necessity of an independent audit of revenues
operating entity to establish an effective system of income. Studied technique audit of revenues, expenditures and
financial results. Author determined the main source of external audit operating income production company and
asked to improve consistency of audit revenues.
Keywords: audit, revenue operations, reliability, materiality.

15

# 3(07) 2015
УДК 657.6

ВАЖЛИВІСТЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
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У статті доведено, що у системі управління промисловим підприємством значна роль належить внутрішньогосподарському контролю – як особливій функції управління, направленої на систематичну
і суцільну перевірку, а чіткій організації внутрішньогосподарського контролю сприяє його класифікація. Запропоновано етапи організації внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів у
попередньому, поточному і наступному режимах його здійснення за об’єктами контролю, відповідальними особами та способом використання одержаної інформації, що сприяє підвищенню дієвості
внутрішньогосподарського контролю.
Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, попередній контроль, поточний контроль,
наступний контроль, облік, підприємство, управлінське рішення.

Постановка проблеми. Новий механізм господарювання, викликаний реформуванням форм власності, призвів до суттєвих змін у системі господарського контролю в цілому та методиці, завданнях і
організації проведення внутрішньогосподарського
контролю зокрема.
Домінуюча позиція матеріальних витрат у складі
собівартості виготовленої продукції, значна та різноманітна кількість виробничих запасів, які використовуються у виробничому процесі підприємств,
спонукають до пошуку нових підходів організації
внутрішньогосподарського контролю за їх станом,
наявністю та рухом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про
вагому роль внутрішньогосподарського контролю
у системі управління підприємством наголошують
наступні відомі вчені-економісти: М. Т. Білуха [1],
А. В. Бордюк [2], З. В. Гуцайлюк [3], Л. В. Дікань
[4], І. К. Дрозд, В. О. Шевчук [5], Є. В. Калюга [6],
Н. В. Кужельный [7], Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча [8],
В. М. Мурашко, Т. М. Сторожук, О. В. Мурашко [9],
Л. В. Нападовська [10], Ф. Ф. Бутинець, О. В. Олійник,
М. М. Шигун, С. М. Шулепова [11], В. П. Суйц [12] та
інші вчені.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує про неоднозначність підходу вчених щодо організації внутрішньогосподарського контролю на підприємстві.
Зокрема Дрозд І. К., Шевчук В. О., Нападовська
Л. В. розглядають внутрішньогосподарський контроль як процес, який сприяє досягненню мети та
цілей, визначених підприємством, шляхом реалізації
прийнятих управлінських рішень [5, с. 184; 10, с. 19].
Як систему безупинного спостереження визначає внутрішньогосподарський контроль Калюга Є.В.
Об’єктами такого контролю є законність господарських операцій і процесів, доцільність їх здійснення,
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ефективність використання та стан зберігання майна
і грошових коштів [6, с. 141].
Кужельний М. В. зазначає про те, що внутрішньогосподарський контроль здійснюється всередині
підприємства їх адміністрацією, відповідними посадовими особами, працівниками економічних і технічних служб, громадськими організаціями, групами
і постами народного контролю [7, с. 16].
Бордюк А. В. сутність такого контролю вбачає
у зіставленні реальних результатів господарювання
зі сподіваними, аналізі їхніх відхилень, визначенні
причин цих відхилень, формуванні інформації для
визначення активних дій з усунення виявлених
похибок [2, с. 194].
Як засіб зворотного зв’язку між об’єктом і органом управління, який забезпечує перевірку дотримання прийнятих управлінських рішень для досягнення мети діяльності підприємства, визначають
внутрішній контроль Кулаковська Л. П. та Піча Ю. В.
[8, с. 170].
Ряд інших вчених зазначають про те, що внутрішньогосподарський контроль (через систему постійного спостереження) повинен: сприяти ефективному
використанню цінностей; забезпечувати належний
рівень їх зберігання; контролювати законність і
доцільність здійснюваних операцій.
Таке неоднозначне трактування внутрішньогосподарського контролю пояснюється тим, що виробничий цикл кожного господарюючого об’єкта відрізняється певними характеристиками та вимагає
різного управлінського впливу для досягнення заздалегідь поставленої мети.
Мета дослідження. Метою дослідження є уточнення економічної суті внутрішньогосподарського
контролю та визначення основних напрямків його
здійснення на промислових підприємствах національного господарства.
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Виклад основного матеріалу. Внутрішньогосподарський контроль – це особлива функція
управління, направлена на систематичну і суцільну
перевірку контрольованого об’єкта особами, які
представляють інтереси даного підприємства.
Виявляючи недоліки в діяльності об’єкта, що
перевіряється, контроль сигналізує про недосконалість окремих ланок його механізму і надає суб’єкту
інформацію, необхідну для прийняття ефективних
управлінських рішень.
Чіткій організації внутрішньогосподарського
контролю сприяє його класифікація, яка полягає у
розподілі видів контролю за певними ознаками, що
притаманні одним і відсутні у інших. У цьому полягає сутність класифікації як засобу необхідного групування множини видів контролю.
Необхідність класифікації контролю полягає у:
- науковій розробці питань теорії господарського контролю;
- подальшому удосконаленні практики контролю;
- покращенні підготовки та підвищенні кваліфікації кадрів контролю;
- підвищенні ефективності та якості всієї контрольної роботи;
- подальшій розробці методології контролю.
Питання класифікації контролю завжди викликало значну кількість дискусій. Основною класифікаційною ознакою внутрішньогосподарського
контролю є час його проведення, відповідно до якого
вчені виділяють:
- попередній;
- поточний (оперативний);
- наступний вид.
Так стадія попереднього контролю охоплює відпуск матеріалів до моменту їх безпосереднього використання. Такий контроль здійснюють, як правило,
посадові особи в момент підписання документів на
відпуск товарно-матеріальних цінностей, що дає
змогу попередити прояви зловживань та інших порушень. Кужельний М.В. вважає, що саме в цьому полягає сутність попереднього контролю, ціль якого –
попередити порушення і недоліки в діяльності підприємства [7, с. 17].
Одержані результати доводять про необхідність
здійснення більш глибокої перевірки тих чи інших
господарських операцій з метою прийняття необхідних управлінських рішень.
На промислових підприємствах об’єктами попереднього контролю є:
- комерційні угоди на поставку товарно-матеріальних цінностей;
- зовнішньоекономічні контракти на переробку
давальницької сировини;
- договірні зобов’язання та операції з руху
виробничих запасів.
Так, належний контроль за укладанням договорів на поставку виробничих запасів дасть змогу
уникнути випадків, коли величина транспортнозаготівельних витрат дорівнює, а іноді і перевищує
вартість самих матеріалів. Крім того, не належна

оцінка ефективності операцій з переробки давальницької сировини призводить, як правило, до укладання економічно збиткових зовнішньоекономічних контрактів.
Особливого значення набувають превентивні
(запобіжні) контрольні перевірки, які виконує головний бухгалтер підприємства. Суть їх здійснення
полягає у повторній перевірці господарських операцій, які зафіксовані у первинних носіях і санкціоновані керівником підприємства на їх виконання не
тільки щодо юридично-правової обґрунтованості,
а й дотримання норм витрачання матеріалів, зазначення кількості, ціни на товарно-матеріальні цінності, кодування реквізитів документа тощо.
Такі перевірки є найбільш ефективним засобом внутрішньогосподарського контролю оскільки
дають змогу запобігти виникненню недоліків, перевитрат і втрат виробничих запасів підприємства.
Не менш важливим є здійснення контролю, який
забезпечує зворотний зв’язок між суб’єктом та
об’єктом контролю, що дає можливість вчасно реагувати на негативні операції з метою їх усунення.
Саме такий зворотний зв’язок виникає завдяки
здійсненню поточного контролю, який здійснюється на стадії звершення фінансових чи господарських операцій з руху виробничих запасів. В даному
випадку вагомого значення набуває чіткий розподіл
обов’язків між працівниками відповідно до рівня їх
компетенції.
Особливістю поточного контролю є його безперервність. Дікань Л. В. зазначає, що поточний контроль здійснюється в процесі виробничо-господарської
діяльності по всьому ланцюжку ієрархії управління
та спрямований на попередження можливих відхилень у виробничому процесі і можливих труднощів
[4, с. 46].
Попередній та поточний види контролю тісно
взаємопов’язані між собою.
«Проте, ототожнення тут не допустиме» – вважає
Кужельний М. В. Виникнення попереднього контролю пов’язане з встановленням законності здійснюваних операцій та правомірності дій посадових осіб.
Встановлення ж доцільності операцій і дій, тобто
практичної користі, є завданням поточного контролю [7, с. 19].
Основною формою здійснення поточного
контролю є поточні контрольні перевірки, які, як
зазначає Білуха М. Т., є способом оперативного
контролю конкретних операцій господарської
діяльності, які не потребують застосування складних методик і виконуються, щоб запобігти безгосподарності [1, с. 24].
Зокрема, несподіваною перевіркою можна оперативно виявити неоформлені партії матеріалів у
розкрійних цехах підприємства, встановити причини їх виникнення та винних осіб. Крім того,
зіставлення робочих лекал, прес-форм моделей
штампів з еталонами забезпечує оперативний
контроль за дотриманням встановлених норм
витрачання тканини у відповідності до розміру
швейного виробу.
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Що ж до наступного контролю, то ефективність
від його проведення, у порівнянні з попереднім та
поточним видом, є нижчою, так як він здійснюється
уже після звершення господарської операції.
Проте особливістю даного контролю є поглиблене, кваліфіковане вивчення і дослідження всіх
операцій та процесів виробничо-фінансової діяльності, що допомагає виявити і мобілізувати резерви
для подальшого покращення виробничих та економічних показників підприємства.
Найпоширенішими формами наступного контролю є тематичні перевірки та внутрішні ревізії. Проте
Мурашко В. М., Сторожук Т. М., Мурашко О. В.
додатково виділяють перевірку достовірності показників звітності [9, с. 15], а Кулаковська Л. П. та Піча
Ю. В. – аудит, розслідування і службове розслідування [8, с. 173].
В літературних джерелах поточний контроль
досить часто ототожнюється з оперативним. Проте
Суйц В. П. [12, с. 9], Бутинець Ф. Ф., Олійник О. В.,
Шигун М. М., Шулепова С. М. [11, с. 137] виділяють оперативний контроль у окрему класифікаційну
групу, зазначаючи, що він (оперативний контроль)
наближений до тих подій, які контролюються, що
істотно підвищує надійність і достовірність одержаної інформації.
Без наявності оперативної інформації про господарські операції та процеси не можливо виробити
оптимальні управлінські рішення з метою ефективного впливу на їх здійснення.
При цьому внутрішньогосподарський контроль
являється етапом економічної роботи, яка передує прийняттю управлінського рішення. Саме в часі підготовки
того чи іншого рішення полягає відмінність оперативного контролю від контролю як функції управління.
Внутрішньогосподарський контроль базується
на використанні даних оперативного обліку і аналізу, а тому його здійснення не є системним. Його
об’єктами виступають найважливіші ресурси та процеси, що потребують особливого контролю за їх станом та використання.
Основним об’єктом такого контролю на промислових підприємствах є матеріали, які становлять
значну питому вагу у складі собівартості готових
виробів. При цьому досить важливо контролювати
дотримання технологічних параметрів виробництва,
що дозволить оперативно реагувати на одержані відхилення та недоліки.
Здійснення внутрішньогосподарського контролю
нерозривно пов’язане з іншими функціями управління які, на мою думку, являються загальними
функціями управління економікою підприємства, а
саме: плануванням; організацією; обліком; аналізом;
регулюванням.
Гуцайлюк З. В. зазначає, що не являючись самостійними функціями управління, вони у складі функцій «Облік», «Аналіз» і «Контроль» утворюють в
комплексі особливу інформаційно-управлінську систему, яка дозволяє контролювати техніко-економічні
параметри інтенсифікації промислового виробництва [3, с. 50].
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Так завданням оперативного обліку є фіксація
найбільш важливих моментів здійснення технологічних процесів, інформація про які служить, в
подальшому, основним джерелом для здійснення
оперативного аналізу та контролю.
Проте основною ціллю внутрішньогосподарського
контролю є вплив на основні техніко-економічні показники і виробничо-фінансові процеси з метою їх функціонування в рамках технічних параметрів і запланованих показників, а також підготовку необхідних
управлінських рішень, направлених на підвищення
ефективності господарської діяльності підприємства.
Таким чином внутрішньогосподарський контроль
дає змогу тримати в полі зору, перш за все, дотримання технологічних параметрів процесу виробництва, включаючи кількість одержаних готових виробів та величину відходів.
На підприємствах основні контрольні функції виконують: відділ технічного контролю; відділ
постачання та збуту; виробничий відділ; бухгалтерія; відділ кадрів.
Для ефективного функціонування системи внутрішньогосподарського контролю необхідно дотримуватись певних вимог та організаційних принципів
її створення.
Перш за все це стосується чіткого розмежування
функціональних обов’язків посадових осіб підприємства. При цьому, функції керівництва, виконавців,
реєстрації, зберігання повинні бути розмежовані.
Зазвичай підлягають розподілу між різними особами такі функції як:
- безпосередній доступ до виробничих запасів;
- дозвіл на здійснення операцій з їх надходження чи вибуття;
- безпосереднє здійснення операцій з руху
виробничих запасів;
- відображення операцій у системі бухгалтерського обліку.
Необхідно замітити, що на відміну від бухгалтерського обліку організація та проведення контролю, особливо внутрішньогосподарського, не регламентується
жодними нормативними і законодавчими документами.
Проте це не означає, що одержана в результаті
контролю інформація повинна передаватись хаотично та спонтанно.
Навпаки, організація контрольного процесу вимагає чіткого визначення – хто, коли, від кого отримує
або кому передає результатну інформацію.
При створенні раціонального руху інформаційних потоків необхідно дотримуватись визначених підприємством принципів, основними з яких
є: єдність інформації, здобутої з різних джерел;
уникнення дублювання даних; оперативність одержання; якість і своєчасність обробки; розробка програм з використання одержаної інформації.
Висновки. Отже, сучасні ринкові умови господарювання вимагають пошуку нових шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств та
нестандартних підходів до організації внутрішньогосподарського контролю за станом та використанням виробничих запасів.
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ВАЖНОСТЬ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ОСОБЕННОСТИ
ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Багрий К.Л.
кандидат экономических наук, доцент кафедры учета и аудита
Черновицкого торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета
В статье доказано, что в системе управления промышленным предприятием значительная роль принадлежит
внутрихозяйственному контролю – как особой функции управления, направленной на систематическую и
сплошную проверку, а четкой организации внутрихозяйственного контроля способствует его классификация.
Предложены этапы организации внутреннего контроля производственных запасов в предыдущем, текущем и
следующем режимах его осуществления за объектами контроля, ответственными лицами и способом использования полученной информации, способствующей повышению действенности внутрихозяйственного контроля.
Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, предварительный контроль, текущий контроль, последующий контроль, учет, предприятие, управленческое решение.

IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROLS AND FEATURES
OF ITS INDUSTRIAL ENTERPRISES
Bagriy K.L.
Ph.D., Assistant Professor of Accounting and auditing
Chernivtsi Trade and Economics Institute
Kyiv National Trade and Economic University
The article proves that in the system of industrial enterprise significant role to play internal control – as a special
management features aimed at systematic and continuous verification and strict internal control organization
contributes to its classification. Proposed stages of organization of internal control of inventory in the previous, current
and next modes of making the objects of control, responsible persons and method of use of the obtained information,
thereby increasing the effectiveness of internal control.
Keywords: internal business controls, previous control, current control, follow-up, accounting, enterprise management
solutions.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Безп’ята І.В.
кандидат економічних наук, доцент, докторант
Миколаївського національного аграрного університету
У даній статті аналізуються особливості інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності
аграрних підприємств. Проведено класифікацію організаційних утворень, що здійснюють інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності аграрних підприємств в Україні як структурними одиницями системи інформаційного забезпечення, визначені їх пріоритетні цілі та завдання.
Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, інвестиції, інвестиційна діяльність, аграрні
підприємства, аграрний сектор економіки, державний органи, приватні консультаційні служби.

Постановка проблеми. Проблема здійснення
інвестиційної діяльності стала однією з найактуальніших у процесі реформування аграрного сектора
економіки України. Пошук і мобілізація джерел
інвестування, з одного боку, та реалізація програми
інвестування, з іншого, стали актуальними для всіх
аграрних підприємств країни. Без здійснення інвестицій неможливий нормальний процес виробництва.
Побудова нових економічних відносин неможлива
без активізації інвестиційних процесів і поліпшення
якості управління ними на рівні аграрних підприємств. В умовах переходу України до стійкого економічного розвитку підвищуються вимоги до розробки
інвестиційних проектів і прийняття управлінських
рішень з метою зменшення ризику при їх реалізації.
Наявність необхідної інформації може істотно вплинути на прийняття рішення про інвестиції, на обсяги
і напрями інвестування. В умовах недостатнього
інформаційного супроводу залучення інвестицій в
аграрний сектор економіки і практично відсутньої
всеохоплюючої бази даних на як на державному так і
регіональному рівнях, особливої актуальності набуває проблема інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності саме аграрних підприємств.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми залучення інвестицій знаходять своє відображення в численних наукових публікаціях. Це
пов'язано зі зростанням ролі інвестиційної діяльності
як одного з найважливішого фактора підвищення
ефективності діяльності аграрних підприємств.
Окремі аспекти зазначеної проблематики є предметом
обговорення в працях вітчизняних науковців, а саме:
І. Вінніченка О. Гаврилюка, П. Гайдуцького, Б. Губського, С. Гуткевича, М. Дем’яненка, І. Караваєвої,
В. Клочана, М. Кісіля, А. Музиченка, Г. Підлісецького, П. Саблука, О. Шпичака та ряду інших. Однак
незважаючи на багатоаспектність наукових досліджень, деякі питання, пов’язані із інформаційним
забезпеченням інвестиційної діяльності в аграрних
підприємствах, залишаються недостатньо вивченими.
Мета дослідження. В даній статті охарактеризована система інформаційного забезпечення інвес-
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тиційної діяльності в аграрному секторі України,
що забезпечується різноманітними організаціями
та установами України як структурними одиницями
системи інформаційного забезпечення інвестиційної
діяльності, визначені їх пріоритетні цілі та завдання.
Виклад основного матеріалу. Аграрний сектор,
як і будь-який інший, не може продуктивно функціонувати і розвиватися за умов обмеженого інформаційного поля та недосконалості організації інформаційних процесів.
Історичний досвід свідчить, що головною причиною формування консультаційних структур
практично у всіх країнах світу була криза сільськогосподарського виробництва, коли галузь виявляла
неспроможність без державної підтримки перейти
на істотно новий, ефективніший рівень розвитку.
За таких умов провідні координуючу і управлінську
функції беруть на себе державні органи та їх інститути. І лише після того, як державні структури забезпечать стабільність інформаційного та економічного
середовища, формуються передумови поступового
переходу до відносно самостійного функціонування
галузі на принципах самодостатньої системи з відповідним відшкодуванням витрат на інформаційноконсультаційне забезпечення і створення мережі
приватних консультаційних служб, що послужить
передумовою розвитку як галузі так і сільськогосподарських підприємств зокрема [3].
Інвестиційна діяльність аграрних підприємств
супроводжується безперервним обміном інформацією між підприємством та зовнішнім середовищем.
Однак ефективним він буде тільки в тому випадку,
якщо управлінські рішення ґрунтуватимуться на
своєчасній, достатній і достовірній інформації.
Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності – це масив даних, аналізуючи які інвестор
(приватна, юридична особа або держава) приймає
рішення щодо інвестування. І.І. Вінніченко стверджує, що ефективність управління інвестиційною
діяльністю підприємства значною мірою залежить
від якості інформаційного забезпечення. Важливими завданнями інформаційного забезпечення
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інвестиційної діяльності є стратегічна орієнтація на
– незалежний приватний сектор інформаційного
прийняття відповідних інвестиційних рішень і на забезпечення, структурними елементами якого є різпоточне управління, а також використання сучасних номанітні аналітичні центри, консалтингові компанії
методів аналізу інвестиційної діяльності, які дають та групи.
змогу виявити резерви її зростання [2].
На державному рівні управління система
До основних типів інформації, яка стосується інформаційного забезпечення інвестиційної діяльінвестиційної діяльності, відносяться:
ності повинна брати участь у формуванні осно1) фінансова;
вних напрямків розвитку аграрної і науково-тех2) організаційно-управлінська;
нічної політики, формулюванні методологічних
3) технічна;
принципів і підходів до функціональних та орга4) планово-економічна;
нізаційних аспектів діяльності інформаційно-кон5) технологічна.
сультаційних служб, щоб реально спрямовувати
Фінансова інформація – це дані про фінансові дані служби на ефективне рішення актуальних
показники підприємств та її інвестиційних програм. проблем, що пов’язані із залученням інвестицій в
До цих інформаційних даних відносяться публічна аграрний сектор економіки.
фінансова звітність підприємства за звітний період
Розгалужений рівень інформаційного забезпета внутрішня фінансова звітність, де зазначається чення інвестиційної діяльності аграрних підприобсяг фінансування інвестицій за рахунок власного, ємств пропонує Відділ інвестицій та розвитку інфпозиченого та залученого капіталу, загальний обсяг раструктури Департаменту економічного розвитку
витрат (у тому числі за інвестиційною програмою аграрного ринку Міністерства аграрної політики та
(портфелем), рівень доходності та період окупності продовольства України. Основним завданням даного
проекту.
відділу є реалізація державної політики щодо інвесОрганізаційно-управлінська інформація стосу- тиційної підтримки пріоритетного розвитку аграрється прийняття інвестиційних рішень. До неї відно- ного сектору економіки.
сяться всі інструкції, накази, директиви, доповідні
Функціональними обов’язками Відділу інвестизаписки, статті з газет і журналів, проспекти, книги, цій та розвитку інфраструктури є:
Інтернет та інша інформація, яка так чи інакше впли– розробка спільно із заінтересованими центральває на підприємство та управління інвестуванням.
ними органами виконавчої влади критеріїв оцінки,
Технічна інформація – це інформація про технічні основних параметрів та показників діяльності спеціхарактеристики обладнання, а саме: технічна доку- альних (вільних) економічних зон і територій зі спементація, ергономічні властивості техніки, показ- ціальним режимом інвестиційної діяльності;
ники безпеки та інші кількісні і якісні показники.
– разом з іншими структурними підрозділами
Технологічна – це інформація про технологію, Міністерства здійснювати моніторинг стану залуяка застосовуватиметься для виготовлення продукції. чення внутрішніх інвестицій в агропромисловий
Такі дані містить патентна документація, до якої вхо- комплекс, в межах повноважень приймати участь
дить інформація про специфіку інноваційних техно- у підготовці пропозицій щодо визначення пріорилогій, опис технології та принципів її роботи тощо.
тетних напрямів інвестиційної діяльності у галузях
Планово-економічна інформація містить дані агропромислового виробництва;
про планово-економічні показники інвестиційної
– приймати участь у межах компетенції в органідіяльності компанії та інших суб'єктів цієї діяль- зації наукових досліджень з питань залучення інвесності у країні та за її межами. До такої інформації торів в агропромислове виробництво, підвищення
відносяться специфікації, показники продуктив- його інвестиційної привабливості;
ності праці, норми, нормативи, планово-аналітичні
– узагальнювати результати щорічної інвестиційтаблиці, графіки та інші дані і повідомлення, які сто- ної діяльності в агропромисловому секторі [7].
суються планування інвестицій [5].
На регіональному рівні інформаційне забезпеДля прийняття рішення про інвестування аграр- чення інвестиційної діяльності здійснює Департаного сектору економіки України потенційним інвес- мент агропромислового розвитку, що є структурторам вкрай необхідно чітко орієнтуватися не лише у ним підрозділом обласної державної адміністрації.
відповідному законодавчому полі України, але також Департамент підпорядкований голові обласної деротримувати економічну, наукову, кон'юнктурну, та жавної адміністрації, а також підзвітний і підконтрфінансову інформацію, а також інформацію про ольний Міністерству аграрної політики та продоумови виробництва та збуту сільськогосподарської вольства України.
продукції в різних природно-кліматичних
зонах України [4].
Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності
Інформаційне забезпечення інвестиаграрних підприємств
ційної діяльності аграрних підприємств в
Україні здійснюють установи, що умовно
можна поділити на дві групи (рис. 1):
державні органи та їх інститути
приватні консультаційні служби
– структурні підрозділи системи централізованих органів виконавчої влади на
Рис. 1. Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності
державному та регіональному рівнях;
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Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови
обласної державної адміністрації, а також положенням про департамент.
До основних завдань департаменту щодо залучення інвестицій в аграрний сектор економіки регіону належать:
– забезпечення реалізації державної політики,
розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів
розвитку галузей агропромислового виробництва;
– надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення
експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;
– створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить облдержадміністрації пропозиції до проекту
обласного бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;
– аналізує статистичні показники діяльності агропромислового комплексу та надає відповідну інформацію Міністерству аграрної політики та продовольства України для прийняття рішень і впровадження
заходів, що забезпечують підвищення економічної
ефективності роботи агропромислового комплексу
та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку
держави на відповідному рівні;
– вивчає попит на тваринницьку продукцію та
сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою
збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню
інвесторів;
– сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;
– проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення
агропромислового комплексу регіону [6].
Приватні консультаційні служби – широко поширена у світі модель організації консалтингового формування. Одним із видів приватних центрів інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності
можна виділити Українську асоціацію молодих фермерів. Одним із напрямів її діяльності є залучення
інвестицій в аграрний сектор економіки України, що
має на меті створення нових перспективних суб'єктів
господарської діяльності в сфері агропромислового
комплексу, а також умов для виробництва конкурентоспроможної продукції та розвитку сільського господарства. Інвестиційна діяльність Української асоціації молодих фермерів пов'язана з:
– налагодженням зв'язків з можливими інвесторами;
– інформаційним забезпеченням потенційних
інвесторів щодо процесу залучення інвестицій, еко-
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номічної привабливості регіонів України та потенціалу агропромислового комплексу;
– проведенням незалежних маркетингових досліджень для виявлення оптимальних напрямів інвестування;
– привабленням інвестицій, які б сприяли налагодженню обміну технологіями, впровадженню нових
систем управління, розвитку коопераційних та вертикальних інтеграційних процесів, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках;
– наданням інформаційної допомоги підприємствам
для професійної розробки інвестиційних проектів;
– організаційним забезпеченням залучення інвестицій, налагодженням тісної взаємодії підприємств
аграрної сфери з інвесторами;
– забезпеченням відкритості та доступності законодавства стосовно інвестицій [1].
Інвестиційні проекти, що запроваджуються в
аграрний сектор за участю Української асоціації
молодих фермерів, мають відповідати таким основним критеріям:
– розвивати вітчизняну сировинну базу і сприяти
зниженню залежності від імпортних постачальників;
– проводитись з урахуванням ґрунтозахисних
заходів, зоогігієнічних норм та екологічно безпечних
технологій;
– сприяти розвитку провідних технологій в аграрній сфері; сприяти створенню нових робочих місць
тощо.
Залучення недержавних коштів у сферу сільського
господарства дозволяє покращити умови функціонування підприємств аграрного сектору, створити нові
перспективні форми господарювання і розробити
напрями їх подальшої діяльності, що, відповідно,
позитивно вплине на розвиток всієї галузі. Тому
спеціалісти Української асоціації молодих фермерів
зацікавлені в залучені інвестицій в аграрний сектор і
готові розглянути всі відповідні пропозиції [1].
Інформаційно-консультаційні служби як державного, так і приватного характеру не можуть існувати
самі по собі, вони повинні перебувати у постійному
взаємозв’язку між собою для якнайкращого задоволення інформаційних потреб споживачів щодо інвестиційної діяльності [8].
Усі ці організації державного і приватного секторів звичайно конкуруватимуть між собою при вирішенні практичних проблем інвестування, проте взаємно доповнюватимуть одна одну.
Висновки. Таким чином, запорукою успіху
сучасного аграрного підприємства, є створення
досконалої інформаційної бази процесу залучення
інвестицій, методичне забезпечення процесу інвестування. Постійні зміни в зовнішньому оточенні
аграрних підприємств призводять до того, що процес прийняття інвестиційних рішень стає щоразу
складнішим. Необхідним є систематичне спостереження за внутрішніми і зовнішніми змінами, а також
оцінка їх впливу на можливості розвитку аграрних
підприємств і здатність адаптуватися відповідно до
прогнозованих змін.
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В данной статье анализируются особенности информационного обеспечения инвестиционной деятельности
аграрных предприятий. Проведена классификация организационных образований, осуществляющих информационное обеспечение инвестиционной деятельности аграрных предприятий в Украине как структурными
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
З МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
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У статті розглянуто сучасний стан розвитку медичного страхування як складової фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я. Проведено аналіз діяльності вітчизняних страхових компаній у
розрізі добровільного медичного страхування. На основі досвіду зарубіжних країн запропоновано
низку рекомендацій щодо ефективності використання медичного страхування.
Ключові слова: медичне страхування, страхові компанії, медичне обслуговування, страхові виплати,
страхові відшкодування, страхові випадки, страхові премії, добровільне медичне страхування.
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вання, нагромадженні і зваженій адаптації зарубіжного досвіду.
Формулювання цілей статті. Основними
завданнями статті є аналіз діяльності страхових компаній у сфері медичного страхування в Україні та
розробка рекомендацій щодо підвищення його ролі в
забезпеченні соціального захисту громадян.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні в Україні
склалася негативна ситуація у сфері фінансування
охорони здоров’я, що пояснюється переважанням
бюджетного фінансування охорони здоров’я і в окремих випадках – приватного. Ситуація з фінансуванням медичної сфери є доволі негативною, оскільки
витрати на охорону здоров’я щороку зростають,
що пов’язано зі збільшенням кількості хворих.
Про це свідчать дані високої смертності в країні.
Наразі серед країн Європи та Євразії Україна займає
25-те місце з 28 країн за тривалістю життя.
Недостатнє фінансування системи охорони
здоров’я вважається однією з основних проблем
національної системи охорони здоров'я. В європейських країнах частка добровільного медичного страхування у фінансуванні системи охорони здоров'я
становить 5–18% до ВВП. На рис. 1 представлено
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Постановка проблеми. Відповідно до Конституції України здоров’я людини є однією з найголовніших соціальних функцій держави і системи охорони здоров’я. Кожна людина має невід’ємне право
на життя, зокрема, на охорону здоров’я, медичну
допомогу та медичне страхування. На фоні зростання захворюваності бюджет держави не забезпечує основні потреби охорони здоров’я. Тому впровадження страхової медицини є першочерговим
завданням як на державному рівні з прийняттям
відповідних нормативних актів, так і на місцевому –
з проведенням значної підготовчої роботи всіх рівнів охорони здоров’я населення. Це актуалізується
тим, що медичне страхування є формою захисту від
ризику, який загрожує найціннішому в особистому і
суспільному плані – здоров’ю та життю людини.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На
сьогодні дослідження медичного страхування становить інтерес багатьох науковців і практиків. Теоретичні основи та аналіз діяльності медичних страхових компаній в умовах ринкової економіки України
висвітлено працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених: А. Дегтяра, А. Миронова, В. Базилевича, В. Петровського, В. Єрмілова, Г. Козоріз,
Е. Берковіца, К. Полоз, М. Карпишин, Л. Рейтмана,
Н. Адамчука, О. Гаманкової, О. Залєтова, П. Лівака,
С. Осадця, Т. Ротової та інших. Питання фінансово-правового та матеріально-технічного забезпечення охорони здоров’я знайшли своє відображення
у роботах В. Журавля, С. Батечка, Я. Буздугана.
Вивченням механізмів державного управління системою охорони здоров’я та медичного страхування
займалися Д. Карамишев, Р. Соболь, В. Москаленко
та зарубіжні автори Р. Салман, Е. О’Кіф, Д. Кейв,
Д. Дьюрис, К. Хем та ін.
Зазначені вчені зробили значний внесок у розробку теоретичних та практичних аспектів діяльності медичних страхових компаній. Однак, дослідження методичних підходів щодо їх впливу та ролі
на сферу медичного обслуговування не знайшли
достатнього відображення у науковій літературі.
Саме тому на сучасному етапі виникає необхідність
у більш глибокому дослідженні медичного страху-

Рис. 1. Частка добровільного медичного
страхування у витратах на охорону здоров’я
у країнах світу у 2014 році, %
Джерело: Thomson S. Voluntary health insurance and health
system performance in the European Union [Еlectronic resource]
/ S. Thomson // available at: http://etheses.lse.ac.uk/226/1/
Thomson_Voluntary_health_insurance_and_health_system.pdf,
(Accessed 02 February 2014). – Title from the screen
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країни, в яких за рахунок добровільного медичного страхування фінансується більше 10% витрат,
пов’язаних з охороною здоров’я [14].
Лідерами ринку добровільного медичного страхування є ПАР, країни американського континенту –
США, Уругвай, Бразилія, Чилі, Канада тощо. Це
пов’язано передусім із системою охорони здоров’я,
яка історично склалася в країнах, а саме домінуванням платної медицини.
В Україні частка добровільного медичного страхування у фінансуванні системи охорони здоров'я
є суттєво нижчою і за останні роки сягає 3,0–3,2%.
Утім відомо, що при показнику менше 5,0% медична
галузь фактично недієздатна. Фінансування з державного бюджету щорічно збільшується, але це не
впливає на поглиблення негативних тенденцій у
сфері охорони здоров'я.
Фінансове забезпечення охорони здоров'я в Україні, у відповідності з висновками вітчизняних і міжнародних експертів, є нерегулярним і непланованим.
Якщо в гривневому еквіваленті спостерігається
зростання витрат на охорону здоров’я, то в доларовому картина не така позитивна. До того ж збільшення бюджетного фінансування цієї сфери було
пов’язане переважно з необхідністю підвищення
заробітної плати медичним працівникам та індексом
інфляції [4, с. 119].
Результати аналізу даних таблиці 1 свідчать про
реальне щорічне підвищення на макрорівні держави
показника загального обсягу видатків з бюджету
держави для системи охорони здоров’я [1].
Таблиця 1
Стан фінансових витрат на систему охорони
здоров’я з бюджету України в 2003–2014 рр.
Питома вага видатків на
Видатки
охорону здоров’я з бюджету
на охорону
відносно:
Роки
здоров’я з
загальної
бюджету
ВВП
(%)
суми
(млрд. грн.)
видатків (%)
2003
7,5
3,3
12,5
2004
9,7
3,6
12,8
2005
12,2
3,5
11,9
2006
15,5
3,5
10,9
2007
19,7
3,6
11,2
2008
26,7
3,7
11,7
2009
33,6
3,5
10,8
2010
36,6
4,0
11,8
2011
44,4
3,3
11,8
2012
49
3,0
11,8
2013
58,4
3,3
10,7
2014
12,9
3,2
10,5

Джерело: складено автором на основі даних Держбюджет-2014 передбачає збільшення видатків на охорону
здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.kmu.gov.ua. – Назва з екрана
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здоров’я і, зокрема, поліпшення її фінансування,
визначено Концепцією розвитку охорони здоров’я
населення України. З цією метою Концепція передбачає необхідність збереження контролю держави за
механізмами забезпечення обсягу та якості медичної допомоги, які поступово збільшуватимуться за
рахунок бюджетного фінансування та залучення
додаткових джерел фінансування. При цьому джерелами фінансування охорони здоров’я мають бути
кошти державного та місцевих бюджетів, кошти
загальнообов’язкового державного соціального
медичного страхування та добровільного медичного
страхування, кошти накопичувальних фондів територіальних громад і благодійних фондів, благодійні
внески та пожертвування юридичних та фізичних
осіб, кошти, одержані за надання платних медичних
послуг, а також інші джерела, не заборонені законодавством [6].
Для досягнення принципу надання медичної допомоги певного рівня і обсягу, забезпеченої конкретним
цільовим джерелом фінансування, необхідно передусім встановити досить високий тариф на обов’язкове
медичне страхування, що, відповідно, спричинить
збільшення податкового навантаження. Саме через
наявні проблеми фінансового та організаційного
характеру питання введення обов’язкової форми
медичного страхування в Україні залишається відкритим і лише у 2015 році планується його введення.
Удосконалення механізмів державного управління
розвитком добровільного медичного страхування є
одним із важливих завдань, що потребують нагального вирішення. У Законі України «Про страхування»
встановлено наявність обов`язкового медичного страхування, яке не запроваджено в Україні [10].
За останні два роки попит на медичне страхування зростає та перевищує пропозицію, тому виникає необхідність удосконалення існуючих механізмів державного управління розвитком медичного
страхування. Попит на цей вид соціальної послуги
задовольняється тільки за рахунок добровільного
медичного страхування, яке є ліцензованим видом
діяльності.
Перевагами добровільного медичного страхування є можливість: 1) вибору необхідного переліку медичних послуг; 2) вибору медичного закладу;
3) отримання заходів щодо попередження хвороб;
4) контролю за якістю послуг тощо. Його програми
можуть обиратися за бажанням страховика і реалізувати потреби кожного окремого українця, що передбачає такі наслідки:
– економічні (відшкодування витрат, пов'язаних
з лікуванням);
– медико-реабілітаційні (амбулаторне або стаціонарне лікування, діагностика та інші види медичної
та соціальної допомоги).
Добровільним медичним страхуванням в Україні активно займається незначна кількість страховиків, що пов’язано з високим рівнем витрат та
мінімальною прибутковістю. Проте, слід зазначити,
що популярність добровільного медичного страхування в Україні з року в рік зростає, про що свід-
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чить зростання як кількості укладених договорів,
так і сум страхових платежів. При цьому значного
поширення на вітчизняному страховому ринку воно
ще не набуло, що підтверджують статистичні дані:
частка послуг добровільного медичного страхування
в загальному обсязі страхового ринку складає лише
3,2% до ВВП при загальній кількості застрахованих
даним видом страхування у 2% від загальної кількості населення, зокрема індивідуальних страхувальників – менше 1%.
За даними опитувань, що проводяться в Україні,
частка громадян, які застраховані в системі добровільного медичного страхування, серед дорослого
населення (16 років і старше) склала 4,5% в жовтні
2012 року, 4,7% в листопаді 2013 року і 4,8% у серпні
2014 р. Для багатьох застрахованих страхувальниками виступають працедавці. Частка індивідуальних клієнтів за власною ініціативою, за оцінками
більшості страхових компаній, поки що є незначною
[9, с. 222].
У 2013 році було зібрано страхових платежів на
287,3 млн грн, або на 32,7% більше, ніж у 2012 році
та у 32,2 рази більше, ніж у 2000 році. На ринку
добровільного медичного страхування зростає концентрація страхових премій у найбільших страхових компаніях: якщо у 2013 році на частку десяти
найбільших страховиків припадало 38,4 % валових
страхових премій на таке стрaхувaння, то порівняно
з першим півріччям 2014 року цей показник зріс до
42,5% [12].
На страхові премії у 2014 році суттєво вплинуло подорожчання медичних препаратів за рахунок зміни курсу валюти. Утім позитивом є збільшення кількості договорів страхування на 35 тис.
у 2014 році порівняно з 2013 роком і на 230,3 тис.
порівняно з 2005 роком. Частка страхувальниківгромадян складає в середньому 40 % валових премій, що надійшли.
Аналізуючи ринок страхових послуг, можна зробити висновок щодо збільшення зацікавлення фізичних і юридичних осіб у добровільному медичному
страхуванні. Так, у порівнянні з першим півріччям
2014 року обсяг надходжень валових страхових премій зріс на 4 752,4 млн грн (49,6%), обсяг чистих
страхових премій збільшився на 1 459,6 млн грн
(16,3%).
Основним фактором збільшення валових страхових премій у порівнянні з першим півріччям
2013 року стало збільшення обсягу валових страхових премій, зокрема, із добровільного майнового
страхування (темпи приросту 58,2%), в тому числі
зі страхування фінансових ризиків (темпи приросту
142,6%), добровільного страхування відповідальності (194,2%), страхування життя (34,0%) [3].
Питома вага чистих страхових премій у валових
страхових преміях за перше півріччя 2014 року становила 72,8%, що на 21% менше порівняно з першим
півріччям 2013 року. Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року (27,1%)
зменшився на 11,2% та становив 15,9%. Таке падіння
відбулося за рахунок майже незмінного обсягу стра-
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хових виплат при збільшенні на 49,6% надходжень
валових страхових платежів [3].
Проте цей рівень є досить низьким, що свідчить
про недостатній рівень страхової культури. З одного
боку, страхові компанії недостатньо вміло розвивають свої послуги, з іншого, фізичні особи вимагають низьких тарифів на велику кількість медичних
послуг, що, звичайно, є неможливим. Тобто українці
не призвичаєні через інструменти страхування сплачувати за медичні послуги і вважають страхову премію надто високою. Однак, враховуючи те, що вітчизняні медичні заклади не фінансуються на гідному
рівні (відсутні медикаменти, низька заробітна плата
медичних працівників тощо), пересічний громадянин
витрачає на лікування велику кількість грошей.
На вітчизняному ринку добровільного медичного
страхування в Україні діють більше 100 страхових
компаній, що мають різні можливості, досвід і авторитет. Проте лише невелика частина з них, близько
20, пропонують медичне страхування індивідуальним клієнтам, а не корпоративним.
Добровільне медичне страхування є одним із сегментів вітчизняного страхового ринку, який досить
активно розвивається в Україні. У таблиці 2 наведено перелік страхових компаній, які займають провідні позиції за кількісним (величиною залучених
премій і здійснених виплат) та якісним критеріями
оцінки у цьому сегменті страхового ринку в Україні
за 9 місяців 2014 рік [13, с. 53].
Таблиця 2
Рейтинг страхових компаній з добровільного
медичного страхування в Україні за 9 місяців
2014 року
Страхові Страхові Рівень
Страхова
№
премії,
виплати, виплат,
компанія
тис. грн. тис. грн.
%
1. НАФТАГАЗСТРАХ
2. ПРОВІДНА
3. АСКА
4. ІНГО Україна
5. УНІКА
АЛЬФА
6. СТРАХУВАННЯ
7. УПСК
8. ALLIANZ
УКРАЇНА
ПРОСТО9. СТРАХУВАННЯ
10. ТАС СГ

190671,1

121687,5

63,82

115361,6
75807,0
74807,5
47588,3

93360,4
47228,1
83287,3
41161,7

80,93
62,91
111,34
86,50

32092,3

26601,2

73,54

30959,6

5253,1

16,97

30204,3

21611,0

71,55

26705,7

14077,4

52,71

24372,7

19685,2

80,77

Джерело: Складено автором за даними Insurance Top.

Слід зазначити, що медичне страхування належить до класичних видів страхування з яскраво вираженою соціальною спрямованістю. Це підтверджується й аналізом рівня виплат, який демонструють за
підсумками 9 місяців 2014 року страхові компанії –
лідери цього ринку. Переважна більшість страхови-
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ків, які входять до ТОП-10 за обсягами страхових
премій, мають за добровільного медичного страхування доволі високий рівень виплат, що коливається
від 62,91% (страхова компанія «АСКА») до 111,34%
(страхова компанія «ІНГО Україна»). Виняток становлять лише дві компанії з групи ТОП-10: страхова
компанія «УПСК», яка продемонструвала найнижчий рівень виплат 16,97% і страхова компанія «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ» – 52,71% [13, с. 53].
Вивчаючи частоту настання страхових випадків
за останні три роки, слід відмітити, що кількість
договорів, за якими страховики виплатили страхове
відшкодування, неухильно зростає. Така ситуація
пов’язана, в основному, з відкриттям туристичних
маршрутів у країни з високим рівнем вірогідності
настання страхових подій за договорами страхування та із загальним зростанням туристичних потоків. Для страхових компаній збільшення страхових
випадків за останні роки є негативною тенденцією,
що призвело до значного збільшення страхових
виплат [12].
Динаміку рівня виплат з добровільного медичного страхування компаній в Україні за І півріччя
2011-2014 років можна побачити в таблиці 3.
Як бачимо з таблиці 3 рівень виплат є значним, і
у середньому постійно зростає, в деяких страхових
компаній перевищує 100%, тобто одержаних страхових премій було недостатньо для покриття страхових
виплат. Це свідчить про високий ризиковий характер
медичного страхування, тому кількість страхових

компаній в Україні, які займаються медичним страхуванням складає близько 10%.
Протягом 2010–2014 рр. спостерігається позитивна динаміка за показником чистих страхових
премій. Структуру чистих страхових премій з медичного страхування в Україні наведено в таблиці 4.
Як видно з таблиці 4, за останні роки обсяг
медичного страхування та страхування медичних
витрат поступово зростають, що свідчить про значне збільшення попиту на ці послуги. Зростaння
продaжу договорiв страхування медичних витрaт
може свiдчити про нaявнiсть пiдґрунтя для розвитку
особистого стрaхувaння.
Протягом остaннiх рокiв в Укрaїнi вiдбувaлися
aктивнi процеси з формувaння ринку добровільного медичного страхування як окремого сегменту
стрaхового ринку. Його розвиток, як i розвиток страхового ринку, вiдбувaється в Укрaїнi нерiвномiрно.
Це спричинено складною економiчною ситуaцiєю,
низьким рiвнем плaтоспроможностi нaселення,
недосконaлiстю
зaконодaвчого
забезпечення,
неузгодженiстю економічних iнтересiв суб’єктiв
стрaхового ринку [2, с. 124].
Як показують соціологічні дослідження, сьогодні
від 30 до 50% громадян України висловлюють готовність у разі виникнення проблем зі здоров’ям звернутися в приватну клініку, але фактично кількість звернень у приватні клініки значно нижча. При цьому
переважає система безпосередньої оплати пацієнтом медичної послуги, наданої в приватній клініці,
Таблиця 3

Динаміка рівня виплат з добровільного медичного страхування компаній в Україні
за І півріччя 2011-2014 рр.
Рівень виплат,
Рівень виплат,
Рівень виплат,
Рівень виплат,
Страхова компанія
І півріч. 2011 р., % І півріч. 2012 р., % І півріч. 2013 р., % І півріч. 2014 р., %
Нафтагазстрах
76,91
68,21
66,84
55,46
Провідна
74,34
68,90
77,69
65,96
УНІКА
146,76
117,03
117,15
71,55
ІНГО Україна
49,80
57,49
98,39
115,27
Українська страхова група
91,61
90,59
49,20
77,54
Альфа страхування
86,25
81,50
68,49
67,53
Аlianz Україна
53,69
64,31
59,24
49,45
ТАС СК
158,73
110,28
94,51
59,99
Іллічівське
83,97
77,99
63,94
64,06
АХА Страхування
97,55
49,35
49,34
56,29
СЕРЕДНЄ ЗНАЧЕННЯ
91,96
78,57
74,45
68,31

Джерело: Рейтинг страховых компаний Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forinsurer.com/ratings/
nonlife/. – Назва з екрана

Тaблиця 4
Структура чистих стрaхових премiй з медичного страхування в Україні у 2010-2014 рр.
Чисті страхові премії, (млн. грн)
Рівень чистих страхових премій, (%)
Вид страхування
2010
2011
2012
2013
F2014
2010
2011
2012
2013
F2014
Медичне
809
1088
1280
1396
1700
6,1
6,1
6,3
6,5
10,0
страхування
Стрaхувaння
214
288
318
323
300
1,6
1,6
1,6
1,5
1,8
медичних витрaт
Всього
1023
1376
1598
1719
2000
7,7
7,7
7,8
8,0
11,8
Джерело: cкладено автором за даними Forinsurer
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а оплата через систему добровільного медичного
страхування не перевищує 2% [8].
Низький рівень обізнаності більшості населення із законодавчими актами, що регулюють
страхову діяльність в Україні, відсутність можливості використовувати сучасні форми і методи
захисту їхніх прав призвели до того, що медичні
страхові компанії мають найнижчий рівень довіри
у порівнянні з іншими учасниками вітчизняного
фінансового ринку. Зокрема, за дослідженнями
фахівців лише 6,8% респондентів довіряють
вітчизняним страховим компаніям і 15,3% – зовсім
не довіряють.
Одним із шляхів реалізації фінансового забезпечення медицини є стимулювання добровільного
медичного страхування. На зацікавленість суб’єктів
приватної системи охорони здоров’я в становленні і
розвитку в Україні цивілізованого ринку медичних
послуг впливає рівень забезпечення надійних гарантій високої якості і сервісу медичних послуг. Це
сприятиме зростанню довіри населення нашої країни до приватної системи охорони здоров’я, а через
систему добровільного медичного страхування
медичні послуги стануть доступними ширшому
загалу пацієнтів, оскільки фінансове навантаження
з оплати медичних послуг у приватній клініці за
наявності договору добровільного медичного страхування буде значно нижче [7, с. 21].
Необхідно удосконалити механізми державного
регулювання медичним страхуванням для збільшення попиту та підвищення рівня соціального
захисту населення. Удосконалення підходів до державного управління розвитком медичного страхування відповідає завданням Уряду з покращення
якості життя населення, Загальнодержавній програмі «Здоров’я 2020: український вимір», розвитку
медичного страхування [11].
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що на
сьогодні Україна знаходиться на етапі становлення
цивілізованого ринку медичних послуг. Анaлiз
покaзникiв ринку добровільного медичного страхування свiдчить про те, що він стрімко розвивaється,
але iснує ряд чинникiв, які гaльмують його розвиток:
вiдсутнiсть стимулiв подaткового хaрaктеру, доскоЛітература:

налого законодавства, системи підготовки спеціалістів, достaтньої мережi комерцiйних лiкувaльних
установ; високa вaртiсть стрaхових полiсiв; низькa
стрaховa культурa нaселення; неотримання лікарями належних зарплат та премій; недостатня проінформованість населення щодо переваг і недоліків
медичного страхування тощо. Вирішення всіх цих
проблем потребує часу, фінансових ресурсів, відповідних фахівців [9, с. 223].
Головна роль у розв'язанні вище перелічених
проблем відводиться державі. Важливим питанням
залишається узгодження політики, направленої
на розробку єдиної стратегії щодо впровадження
медичного страхування. Держава повинна подбати
про наявність відповідного законодавства, яке б
захищало інтереси всіх суб'єктів ринку медичного
страхування, розробити систему підготовки відповідних фахівців, запланувати у бюджеті витрати
на підвищення заробітні плати медичним працівникам. Страхові компанії, в свою чергу, можуть
докласти зусиль в інформуванні населення про
медичне страхування. Разом з усіма проблемами
Україна має багато можливостей та перспектив
щодо розвитку системи медичного страхування.
Це територіальне розміщення, яке дозволяє обмінятися досвідом з європейськими країнами, кількість населення, яка потребує якісного медичного
обслуговування, наявність кваліфікованого медичного персоналу та фахівців у галузі фармацевтики,
мікробіології, та багато інших можливостей.
Отже, основними заходами подальшого розвитку медичного страхового ринку в Україні має стати
[5, с. 81]: створення розвинутої та платоспроможної
системи страхування, здатної компенсувати збитки
від непередбачених подій; зміцнення фінансових
основ національної системи страхування що виключає можливість виникнення системних криз; підвищення якості здійснення ринку медичного страхування функцій по акумуляції коштів населення,
підприємств і трансформації їх в інвестиції; зміцнення довіри до українського страхового ринку з
боку інвесторів, іноземних перестраховиків та перестрахувальників, а також вітчизняних страхувальників, у першу чергу населення.
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В статье рассмотрено современное состояние развития медицинского страхования как составной финансового
обеспечения учреждений здравоохранения. Проведен анализ деятельности отечественных страховых компаний в разрезе добровольного медицинского страхования. На основе опыта зарубежных стран предложен ряд
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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 конкурентоспроможність підприємства значною мірою
залежить від високої адаптивності асортиментної
політики, своєчасного оновлення товарної номенклатури й асортиментних груп відносно ситуації на
ринку.
Для якісного управління товарним асортиментом
промислових підприємств використання традиційних методів уже не достатньо через їхню загальність, складність застосування в конкретних умовах
діяльності, високу вартість впровадження, неможливість врахування психологічних аспектів економічних процесів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управлінню товарним асортиментом присвячено значну
кількість робіт вітчизняних і зарубіжних авторів,
зокрема, Бермана Б., Бузукової О., Вейтца Л., Едкока
Д., Еванса Дж., Каллена Н., Саллівана М., Снегірьової В., Панкратова Ф., Серьогіної Г., Л.В. Балабановою, А.М. Германчук, М.В. Коцур, Л.О. Лігоненко та
ін. В зазначених роботах розроблено рекомендації

щодо формування ефективної асортиментної політики, здійснено наукове обґрунтування принципів,
прийомів, методів управління товарним асортиментом, визначені основні фактори, що впливають на
даний процес.
Разом з тим більшість досліджень не дають можливість враховувати специфіку товару і підприємства
та ринку, не дозволяють виявити резерви збільшення
попиту, розширити адаптаційні можливості підприємств, створити умови більш повного використання
їх потенціалу і підвищення конкурентоспроможності.
Формулювання цілей статті. Метою даної статті
є розроблення концептуальних положень щодо впровадження рефлексивного управління у традиційні
підходи та методи формування товарного асортименту підприємства, які будуть враховувати поведінські аспекти потенційних споживачів товарів.
Виклад основного матеріалу. Асортиментна
політика – це політика, суть якої полягає у визначенні
номенклатури виготовляємих і реалізуємих товарів,
з урахуванням власних можливостей підприємства,
можливостей постачальників і партнерів, потреб
ринку, ступеня ризику, сезонності попиту,
Стратегія
кон’юнктури та динаміки цін та ін. [1].
підприємства
Головними задачами асортиментної
Тактика
Оперативне
політики
підприємства є задоволення
управління
асортиментом
потреб
споживачів,
досягнення конкуФормування
асортиментної
рентних
переваг
на
ринку,
забезпечення
Оптимізація
Розробка товару
політики
виробничої
запланованого обсягу продажу, оптиміпрограми
зація фінансових результатів його діяльності.
Асортимент,
що
Асортимент, що
Асортимент, що
відповідає ресурсам
відповідає
Асортиментна політика повинна підвідповідає цілям
ринковому попиту
підприємства
підприємства
порядковуватися загальній стратегії підприємства, бути узгодженою з іншими
Рис. 1. Процес формування асортиментної пропозиції
стратегіями: фінансовою, інвестиційною,
на підприємствах
виробничою, збутовою тощо [2].
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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 одночасно
відповідати цілям, ресурсному потенціалу підприємства та ринковому попиту, що значно обмежує
асортиментну пропозицію.
Рис. 2 наочно демонструє як зазначені умови
впливають на формування товарного асортименту
підприємства. На схемі виділено чотири сектори,
які представляють собою множини асортиментний
позицій підприємства за тих чи інших умов впливу.

Цілі
підприємства

А

Внутрішні
можливості

D
В

Асортиментна
пропозиція

C

Ринковий
попит

Рис. 2. Резерви розширення асортиментної
пропозиції підприємства
В сектор «А» входить множина позицій асортименту, в межах якої цілі і можливості підприємства
співпадають, проте такий асортимент не задовольняє покупця. Причиною можуть бути як об’єктивні
показники (якість та ціна), так і суб’єктивні вимоги
потенційних споживачів, пов’язані, наприклад, із
індивідуальним сприйняттям товару.
В секторі «В» ресурсні можливості підприємства
співпадають з ринковими вимогами (на даний товар
гарантовано буде попит), проте випуск даної номенклатури товару підприємству не завжди економічно
доцільний.
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 умови виконуються. Саме в
межах цього сектору підприємства традиційно розвивають та реалізують асортиментну політику.
Відповідно в секторі «D» формується простір для
прийняття стратегічних рішень щодо асортименту,
оптимального з точки зору вказаних умов. Проте
реалізація ресурсного потенціалу підприємства
виключно в даному секторі обмежена.
Значні резерви швидкого розширення асортименту знаходяться в секторі «А». Для їх викорис-

тання необхідно розширити межі ринкового попиту,
в тому числі за рахунок використання нової моделі
поведінки споживачів, відмінність якої від традиційної полягає в індивідуальному характері процесу
споживання.
Традиційно, описуючи прийняття споживачами
рішень про вибір того чи іншого товару, дослідники використовують гіпотезу раціональних очікувань. Вона припускає, що споживачі здійснюють
вибір на основі раціональних чинників, що означає
адекватність і прогнозованість їх очікувань. Однак
в сучасних умовах відомі факти поведінки окремих
груп споживачів, що набувають масовий характер,
які важко пояснити за допомогою тільки раціональної моделі. Перевагу в даному випадку віддається
поведінковому (біхевіористичному) підходу, що
опирається на моделі поведінки груп споживачів,
в яких деякі рішення є ірраціональними. У таких
моделях споживачі знаходяться під впливом власних очікувань, які носять суб’єктивний характер
і не завжди коректні, а іноді при наявності коректних очікувань приймаються рішення, несумісні з
моделлю очікуваної корисності товару.
Таким чином, раціональна і біхевіористична
моделі не можуть повністю пояснити всі особливості поведінки споживачів та їхнього вибору,
тим більше сформувати механізм управління цією
поведінкою. У цьому аспекті актуальним стає
рефлексивний підхід, який може розширити уяву
виробника про мотиви поведінки споживачів та
допомогти враховувати суб’єктивні фактори (емоційне сприйняття товару покупцем, асоціації з ним;
рівень залучення в процес покупки;очікування
вигоди в процесі споживання, довіра до виробника
тощо), що суттєво впливають на сучасну модель
його поведінки.
Управління товарним асортиментом на основі
рефлексивного підходу – це об’єднання процесів
управління щодо забезпечення конкурентної раціональності асортименту підприємства на основі врахування рефлексії суб’єктів зовнішнього оточення в
єдину систему цілеспрямованих і безперервно реалізуємих управлінських впливів, що спонукають цих
суб’єктів діяти і вибирати заздалегідь зумовлену
стратегію поведінки [3].
Використання рефлексивного підходу до формування товарного асортименту є важливим інструментом активної адаптації підприємства до зовнішнього середовища [4]. 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 [4].
Таким чином, в рамках даного дослідження під
рефлексивним управлінням будемо розуміти цілеспрямований вплив на інформаційну структуру,
що є ієрархією уявлень, вершинам якої відповідає
інформація суб’єктів системи про істотні параметри,
уявлення інших суб’єктів системи, уявлення про уявлення і т.п. [3].
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Аналіз рефлексивних процесів у цільових споживачів, розробка моделі
споживчої поведінки, дослідження інформаційних потоків

Визначення напрямку і змісту впливу, його тривалості і періодичності
Визначення місця впливу
Визначення методів впливу
Визначення інструментів впливу
Визначення індикаторів уваги для споживача
Визначення індикаторів реакції споживачів для контролю рефлексивних
впливів виробником

Реалізація рефлексивних впливів

Контроль дієвості рефлексивних впливів
Корегування рефлексивних впливів

Рис. 3. Етапи розробки рефлексивних впливів підприємства на споживача
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РОЗРОБКА ЗМІСТУ ВПЛИВУ І ВАРІАНТІВ ЙОГО
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИ РІЗНИХ УМОВАХ НА РИНКУ

Ідентифікація і вибір аудиторії для впливів

РЕАЛІЗАЦІЯ

Ідентифікація цілей рефлексивних впливів в розрізі товарів, ринків

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ І
РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ
РЕФЛЕКСИВНОГО ВПЛИВУ

шляхом дослідження уявлень суб’єктів про ідеальний асортимент. Для економії ресурсів підприємство може використовувати існуючі комунікативні
канали, які будуть запускати рефлексію споживача в
потрібному напрямку.
Для вибору напрямів рефлексивних впливів підприємству пропонується використовувати підхід на
основі цінності для споживачів всієї покупки, а не
лише окремих характеристик товару.
Рефлексивне управління поведінкою кінцевих
споживачів передбачає використання пізнавальних
та емоційно-мотиваційних психічних процесів особистості. Роль «генератора», «перемикача», «каталізатора» процесу мислення можуть виконувати інформація, ситуація, поведінка оточення як поодинці, так і в
сукупності. Вибір товарів переважно здійснюються в
місцях, де може бути забезпечений масований вплив
на свідомість і підсвідомість. Ефективність рефлексивного впливу при цьому буде значно підвищуватися

КОНТРОЛЬ
КООРДИНАЦІЯ

Отже, важливою особливістю рефлексивного
управління є можливість зменшити невизначеність в
діяльності системи не тільки за рахунок отримання
інформації про неї, а й шляхом передачі інформації
в цю систему, бо вона інтелектуальна і спроможна
самонавчатися [5]. Тобто її елементи (об’єкти) в свою
чергу, також можуть застосовувати рефлексивні аналіз і управління. Таким чином, в системі рефлексивного управління 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.
У даній системі необхідно враховувати особливості інформаційних каналів, через які здійснюється рефлексивне управління, а також вирішувати
проблеми неоднозначності сприйняття інформації
суб’єктами (в тому числі, проблему її викривлення)
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за рахунок неодноразового зміщення уваги споживачів з неусвідомленого в усвідомлене і навпаки.
У місцях продажу в поведінці споживачів будуть
переважати наочно-дієве та наочно-образне мислення, а поза межами місць маркетингового впливу
може зростати роль мовно-логічного й абстрактнологічного мислення. Це, згодом, може призвести
до переоцінки покупки і виникнення когнітивного
дисонансу. Тому підприємству необхідно в моделюванні поведінки споживача передбачати і даний етап
оцінки ним товару.
В процесі формування товарного асортименту
підприємству важливо враховувати ранг рефлексії
споживача в процесі прийняття рішення про вибір
товару. Чим вище ступінь залученості споживача під
час вибору товару, тим вищими будуть ранги рефлексії і діапазон реакції. Тому планувати вплив на
поведінку слід більш ретельно, щоб уникнути у споживачів відчуття обману і викликати у них тривалу
лояльність.
Комплекс всіх складових і характеристик впливу
на ієрархією уявлень конкретного суб’єкта представляє варіант рефлексивного впливу. Нами запропонований загальний алгоритм розробки рефлексивного
впливу на кінцевих споживачів (рис. 3).
Послідовне виконання етапів алгоритму дозво-

лить підприємству сформувати попит на продукцію
в залежності від запланованого асортименту продукції.
Вибір оптимального варіанту рефлексивного
впливу, розробленого за наведеним алгоритмом,
можна здійснити шляхом застосування експертних
систем прийняття рішень. Для цього необхідно сформувати систему показників оцінки результативності
та ефективності рефлексивного впливу. Така система
повинна передбачати використання як цільових, так і
проміжних показників. До цільових кінцевих показників будуть відноситися збільшення частки ринку,
обсягів продажу, прибутку, підвищення лояльності
споживачів до товарів підприємства та ін.. Проміжні
показники включатимуть сукупне фіксоване зниження витрат часових, фінансових та інших видів
ресурсів підприємства при комплексному використанні рефлексивного впливу з маркетинговими методами та інструментами при впровадженні, просуванні товарів або їх елімінації.
Висновки. Таким чином, впровадження рефлексивного підходу дозволить підприємству швидко та
економно одержувати конкурентні переваги, підвищить ефективність асортиментної політики, забезпечить його фінансову стабільність та можливість
нарощувати потенціал.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ПОДХОДА
В ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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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 необходимостьсовершенствованияподходовкпроцессуформированиятоварногоассортиментаза счет внедрения рефлексивного подхода, чтоповысит эффективность ассортиментной политики и конкурентоспособность предприятия.
Ключевые слова: ассортиментная политика, формирование ассортимента, рефлексивный подход, поведение
потребителя.
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CONCEPT OF IMPLEMENTING REFLEXIVE APPROACH IN THE FORMATION
OF ASSORTMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Dobrozorova O.V.
Ph.D. in economiсs
Kherson Economics and Law Institute
Pokotylova O.I.
Ph.D. in economiсs
Kherson Economics and Law Institute
Analysis of the decision-making process for the implementation of the assortment policy of industrial enterprises
at the strategic, tactical and operational levels revealed the factors that limit the range of products with company.
Reserves were found for the growth potential of the product manufacturing enterprises. The analysis of traditional
methods of control product range of industrial enterprises identified the need to improve approaches to the process of
formation of the product portfolio through the introduction of a reflexive approach, which can improve the assortment
policy and competitiveness of the enterprise.
Keywords: assortment policy, formation of assortment, reflective approach,behavior of the consumer.
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МАТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ
СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПІДПРИЄМСТВА
Жукова Д.А.
аспірант
Харківського гуманітарного університету
«Народна українська академія»
У статті розглянуто підхід до формування стратегії на підприємстві. Автором досліджено основні
підходи до формування стратегії на підприємствах, обґрунтовано необхідність формування набору
стратегічних альтернатив в процесі розробки стратегії; запропонована матриця стратегічного вибору,
яка ґрунтується на показниках впливу зовнішнього середовища та фінансово-економічного стану підприємства і яка в результаті побудови дозволяє отримати стратегічний набір з декількох видів стратегій. Набір стратегічних альтернатив включає поточні можливості, які є суттєвими для успішного
функціонування підприємства або стратегічні зміни, які можуть бути застосовані підприємством для
зміцнення конкурентоспроможності, розвитку ніші, гарантування безперебійного функціонування.
Ключові слова: матриця стратегічного вибору, набір стратегічних альтернатив, вплив зовнішнього
середовища, фінансово-економічний стан.

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання більшість українських машинобудівних підприємств не мають документально оформленої стратегії, що, здебільшого, не є перешкодою
стабільному функціонуванню та не є ознакою того,
що топ-менеджмент підприємства є аморфним та
не здатним до керування. Управлінці вітчизняних
підприємств, в залежності від рівня компетенції,
обізнаності в основних ринкових галузевих та світових тенденціях, розробляють та здійснюють необхідні заходи з просування продукції підприємства,
пошуку нових клієнтів та вдосконалення процесу
виробництва продукції, базуючись на власних уявленнях та переконаннях щодо сильних та слабких
сторін підприємства. Хоча такому підходу і бракує
науково обґрунтованих методів, від є відносно стратегічним, але один з головних його недоліків полягає
у відсутності єдності сприйняття поставлених цілей
та необхідних заходів безпосередніми виконавцями
запланованих заходів, якими є керівники середньої,
нижньої ланки, спеціалісти, виробничий персонал. Зниженню хаотичності, встановленню якісної
системи з реалізації стратегічних дій, формуванню
уніфікованого сприйняття усіма виконавцями стратегічних завдань та узгодженню їх дій сприяє встановлення формалізованої стратегії.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Основу для досліджень проблеми формування
та вибору стратегії становлять праці засновників
та найбільш видатних розробників стратегічного
менеджменту − І. Ансоффа, Д. Аакера, М. Портера,
Г. Мінцберга, А. Томпсона, А. Стрікленда, К. Шапіро,
Г. Хемела, А. Файоля, К. Прахалада та ін. Проблемам
вибору стратегії підприємствами присвячено праці
таких вітчизняних науковців, як А. Ю. Білоусова,
І. В. Булах, Є. О. Кургін, В. І. Отенко, О. Г. Поршнєв, З. П. Румянцева, Н. О. Саломатіна та ін. На
основі аналізу літературних джерел можна зробити

висновок про недостатню дослідженість проблеми
формування набору стратегічних альтернатив, що
відповідав би поточному стану підприємства та був
актуальним в залежності від впливу зовнішнього
середовища.
Метою статті є розробка матричного підходу,
що може бути застосований для визначення набору
стратегічних альтернатив з огляду на вищеозначені
вимоги.
Виклад основного матеріалу. Під час аналізу
стратегічних можливостей та формування стратегічного горизонту постає питання про доцільність впровадження змін, розвитку різних напрямів діяльності
підприємства. Тим не менш, як справедливо зазначають Г. М. Захарчин та А. І. Українець «…вітчизняні
машинобудівні підприємства обмежуються, як правило, розробленням однієї стратегії і не обтяжують
себе зусиллями з формування пакета стратегічних
альтернатив» [1].
У той же час слід зазначити, що для найбільш
ефективного розвитку підприємства не обов’язково
має бути обрана лише одна стратегія. Декілька найбільш прийнятних стратегій можуть об’єднуватись
в комплекс стратегій підприємства, який доцільно
структурувати у вигляді «дерева стратегій» за першочерговістю реалізації та значенням для успішного
досягнення стратегічних цілей [2]. Цим обумовлена
необхідність при формуванні стратегічних альтернатив розгляду усієї сукупності цих альтернатив як
стратегічного набору, тобто сукупності можливих
стратегій, що не суперечать одна іншій, або навіть є
взаємопов’язаними.
Інший підхід до формування стратегічних альтернатив визначає стратегічну альтернативу як «комплекс стратегій, які спрямовані на досягнення цілей,
але надають різні можливості та характеризуються
різними витратами і результатами. У межах обраної
базової стратегії можливі кілька напрямів розвитку,
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які і називають стратегічними альтернативами» [3].
Такі стратегічні альтернативи є варіантами або
модифікаціями в рамках однієї стратегічної цілі,
направлені на реалізацію одного й того ж завдання, є
взаємовиключними.
У будь-якому разі формування та аналіз стратегічних альтернатив у наборі уможливлює їх найякіснішу оцінку, тому що деякі стратегічні альтернативи можна оцінити лише у порівнянні з менш
привабливими.
Слід зауважити, що стратегічними є лише альтернативи, яким притаманні наступні характеристики:
вони є найбільш важливими для підприємства; вони
формують положення підприємств на ринку; для їх
розробки потрібен час; вибір варіантів альтернатив
відрізняється невизначеністю [4].
Стратегії підприємства розрізняються за рівнем
складності стратегічних змін та поділяються на:
– загальні (стратегія мінімізації витрат, стратегія
диференціації, стратегія фокусування, конкурентна
стратегія);
– портфельні (стратегія пов’язаної диверсифікації, стратегія непов’язаної диверсифікації, стратегія
відкачування капіталу та ліквідації, стратегія зміни
курсу, реструктуризації, виживання; стратегія міжнародної диверсифікації);
– функціональні стратегії (наступальні та оборонні стратегії, стратегії вертикальної інтеграції,
стратегія для галузевих лідерів, стратегія для рядових галузевих організацій; стратегія для слабких
організацій і тих, які перебувають у стані кризи;
стратегія конкуренції на різних етапах життєвого
циклу галузі) [5].
У залежності від видів діяльності на підприємстві можуть бути застосовані такі стратегії: маркетингова, фінансова, ресурсна, виробнича, технологічна, товарно-продуктова, кадрова, наукових
досліджень, зовнішньоекономічної діяльності та
інші [6, с. 101]. Більшою мірою ця класифікація
відображає функціональний поділ діяльності підприємства, а відповідно й функціональну структуру
стратегічного управління.
Варто зауважити, що за умов гострої обмеженості
ресурсів підприємство може бути не в змозі реалізовувати навіть стратегії, що не є взаємовиключними,
та може бути поставлене перед необхідністю вибору
лише однієї альтернативи.
Стратегічні альтернативи можна умовно поділити на три типи [7]:
1) альтернативи поступового вдосконалення, що
є варіантами продовження, коректування існуючих
стратегій, що були впроваджені раніше;
2) альтернативи оновлення, що мають за основу
діючу стратегію підприємства, але змінюють напрям
діяльності підприємства та передбачають істотні
зміни в масштабах, вигляді та меті стратегії;
3) інноваційні альтернативи, що завжди призводять до радикальних змін в стратегії, використовують нові продукти чи способи ведення конкурентної
боротьби, вимагають нових підходів до аналізу та
мисленню.

36

Процес розробки та вибору стратегічних альтернатив можна умовно представити у формі такої
логічної послідовності:
– розробка стратегічних альтернатив, що виконується з врахуванням стратегічної місії, цілей підприємства менеджерами всіх рівнів управління підприємством;
– аналіз, опрацювання та корекція стратегічних
альтернатив з врахуванням тенденцій змін зовнішнього середовища, внутрішнього середовища, наявних обмежень;
– стратегічний вибір альтернативи, що якнайбільше відповідає поточній ситуації та вищеперерахованим умовам.
У теорії стратегічного управління виділяються
чотири основні підходи до розробки стратегії [8]:
1. Головний стратегічний підхід. Особливістю
даного підходу є те, що керівник особисто виступає як
головний стратег і головний підприємець, який надає
сильний вплив на оцінку становища, на альтернативні
стратегії, які були вивчені, і на деталі стратегії. Керуючий діє як керівник розробки стратегії.
2. Підхід «делегування повноважень». У цьому
випадку керівник передає повноваження з вироблення стратегії підлеглим. Це можуть бути фахівці
зі стратегічного планування або спеціально створена
комісія. Керівництво реагує на проблеми та рекомендації і тільки після того, як стратегічний план
офіційно представлений, обговорений і одноголосно
прийнятий, стверджує його. Перевага даного стилю
вироблення стратегії полягає в тому, що він дозволяє
керуючому вибирати з великої кількості стратегічних ідей, і дає можливість широкої участі та внеску з
боку керівників всіх рівнів і з різних регіонів.
3. Спільний (колабораціоністський) підхід. Це
проміжний варіант між попередніми двома підходами, при якому керуючий залучає прямих підлеглих
для вироблення узгодженої стратегії, яку будуть підтримувати основні учасники, щоб успішно втілити
її в життя. Найсильнішою стороною цього способу
вироблення стратегії є те, що ті, кому доручено її
розробляти, повинні також і виконувати її.
4. Ініціативний підхід. При цьому підході керуючий особисто не зацікавлений ні у виробленні деталей стратегії, ні в тому, щоб очолювати групу «генераторів ідей» для вироблення узгодженої стратегії.
Керівництво корпорації може сформулювати головні
стратегічні напрямки як директиви для організації в
цілому. Але ключем до вироблення стратегії є стимулювання і винагорода нових стратегічних ініціатив, задуманих ініціативними співробітниками. При
цьому підході вся стратегія сформована із суми ініціатив, які повинні бути схвалені і захищені.
Ці чотири організаційних підходи висвітлюють
аспекти того, як виникає стратегія. У ситуаціях, де
керівник особисто діє як головний архітектор стратегії, стратегія є результатом його власного бачення,
амбіцій, цінностей, розуміння бізнесу та відчуття
того, які кроки мають бути зроблені в подальшому.
Г. Мінцберг, який виконав фундаментальне дослідження з вивчення праці керівників вищої ланки,
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Квадрант 5

Квадрант 6

Високий

З огляду на поточний стан підприємств машинобудівної галузі та основні проблеми її функціонування, що були висвітлені в праці [11] для комплектації матриці стратегічних альтернатив пропонується
враховувати такі стратегічні напрями, як маркетинговий (або конкурентний), інноваційний та напрям
розвитку. Трактування позиції підприємства та види
стратегічних альтернатив в залежності від розташування підприємства за координатами матриці стратегічного вибору наведено в табл. 1.

Рівень впливу
зовнішнього
середовища

називає три основних способу дій при формулюванні стратегії, що визначаються особистістю і системою цінностей вищого керівництва [9]:
1. Підприємницький образ дій. Відповідно до
цієї моделі процес формування стратегічних альтернатив здійснюється підсвідомо в голові лідера,
звичайно підприємця, на основі глибокого розуміння логіки даного виду бізнесу і поточної ситуації. Це дає йому можливість сформувати своє
бачення проблеми, шляхів вирішення і просування
до майбутнього. Основна увага концентрується
на можливостях зростання підприємства, поточні
проблеми відходять на другий план. Особистий і
неформальний характер бачення надає стратегії
гнучкість і плідність.
2. Альтернативний спосіб дій або навчання за
допомогою досвіду. Виходить з можливості і необхідності коригування стратегії під впливом зовнішніх імпульсів, що виникають в ході її реалізації; Він
характеризується в більшій мірі оперативним рішенням існуючих проблем, ніж пошуком нових можливостей. Сформована стратегія – фрагментарна і
може бути змінена в будь-який момент. Стратегічні
рішення приймаються в рамках багатостороннього
діалогу більшого числа співробітників різних рангів
за умови мінімального втручання і контролю з боку
керівництва. Такий образ дій типовий для багатьох
великих підприємств.
3. Плановий образ дій. Розглядає вироблення
стратегії як повністю усвідомлений і контрольований розумовий процес, що знаходить своє матеріальне втілення в системі планів. У цьому випадку
здійснюється як активний пошук нових можливостей, так і оперативне вирішення існуючих проблем.
Ця класична модель передбачає наявність централізованого штату і націлена на досягнення певного
стратегічного положення підприємства в навколишньому середовищі. Такі стратегії розробляються
фахівцями-плановиками, керівник яких виступає в
якості головного організатора їх роботи.
Для формування набору стратегічних альтернатив та вибору конкретної стратегії традиційним є
використання матричних методів. І.М. Дишловий,
Д.О. Светлічна на основі аналізу існуючих матриць
виділили чотири класи завдань, що можуть бути
вирішені дослідником за допомогою методу матриць
[10, с. 134]:
1) аналіз структурованості (цілісності) системи,
тобто вивчення явних чи неявних взаємозв’язків між
її елементами чи взаємовпливів компонентів системи;
2) зіставлення (поєднання) елементів і процесів
або позицій у взаємодії суб’єктів;
3) порівняння двох чи більше систем;
4) ранжування ризиків або альтернатив в процесі
прийняття рішень.
Для формування набору стратегічних альтернатив пропонується застосування матриці стратегічного вибору, що будується за параметрами рівня
впливу зовнішнього середовища та фінансово-економічного стану підприємства (рис. 1).

Квадрант 7

Квадрант 8

Квадрант 9

Нестійкий

Середній

Стабільний

Фінансовоекономічний
стан

Рис. 1. Матриця стратегічного вибору
Види стратегій та існуючі підходи до класифікації стратегій, що були застосовані при формуванні
стратегічних наборів для квадрантів матриці:
– стратегії розвитку: стратегії концентрованого
зростання (посилення позиції на ринку, розвитку
ринку, розвитку продукту); стратегії інтегрованого
зростання (зворотної вертикальної інтеграції, прямої вертикальної інтеграції); стратегії диверсифікованого зростання (центрованої диверсифікації,
горизонтальної диверсифікації, конгломеративної
диверсифікації); стратегії скорочення (ліквідації,
“збирання врожаю”, скорочення організації, скорочення затрат) [12];
– конкурентні стратегії: М. Портера за ознакою
конкурентної переваги на ринку (стратегії цінового
лідерства, диференціації товару, фокусування);
А. Томпсона та А. Стрікленда за ознакою конкурентної переваги на ринку (стратегії лідерства за витратами, концентрації на вузькому сегменті ринку на
основі низьких витрат, концентрації на вузькому
сегменті ринку на основі диференціації, стратегія
найкращої вартості); А. Літлаза ознакою вихідної
позиції фірми на ринку (стратегія лідерів, стратегія
фірм з сильною позицією, стратегії фірм, які займають сприятливу позицію, фірм, які займають задовільну позицію, фірм, які займають незадовільну
позицію); Ф. Котлера за ознакою ринкової частки
(стратегії ринкового лідера, челенджера, послідовника, нішера); Г. Азоєва за ознакою способу досягнення конкурентних переваг (стратегії зниження
собівартості, диференціації продукції, сегментування ринку, впровадження новинок, негайного
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Таблиця 1
Стратегічні альтернативи підприємства в залежності від позиціонування за матрицею
стратегічних альтернатив
Квадрант матриці
Стратегія розвитку Маркетингова стратегія Інноваційна стратегія
стратегічного вибору
підприємства
підприємства
підприємства
1. Низький рівень впливу
Стратегії інтегрованого Стратегія концентрації на Захисна
зовнішнього середовища/
зростання
вузькому сегменті ринку Залежна
нестійкий фінансовоПосилення позиції на
на основі низьких витрат Диверсифікаційна
економічний стан підприємства ринку
2. Низький рівень впливу
Цінове лідерство
зовнішнього середовища/
Диверсифікаційна
Розвиток
ринку
Стратегія найкращої
середній фінансово-економічний
Імітаційна
вартості
стан підприємства
3. Низький рівень впливу
Диверсифікація товару
Конгломенративна
зовнішнього середовища/
Ринковий лідер
Наступальна
диверсифікація
стабільний фінансовоСтратегія
впровадження
Диверсифікаційна
економічний стан підприємства Розвиток продукту
новинок
4. Середній рівень впливу
Стратегія нішера
зовнішнього середовища/
Центрована
Нішева
Стратегія зниження
нестійкий фінансоводиверсифікація
Захисна
собівартості
економічний стан підприємства
5. Середній рівень впливу
Стратегія фокусування
Залежна
зовнішнього середовища/
Стратегії інтегрованого Стратегія послідовника
Захисна
середній фінансово-економічний зростання
Стратегія максимізації
Імітаційна
стан підприємства
ринкової частки
6. Середній рівень впливу
Цінове лідерство
зовнішнього середовища/
Імітаційна
Розвиток
ринку
Лідерство за витратами
стабільний фінансовоДиверсифікаційна
Стратегія челленджера
економічний стан підприємства
7. Високий рівень впливу
зовнішнього середовища/
Сегментування ринку
Скорочення витрат
Традиційна
нестійкий фінансовоОборонна стратегія
економічний стан підприємства
8. Високий рівень впливу
Стратегія нішера
зовнішнього середовища/
Центрована
Стратегія негайного
Нішева
середній фінансово-економічний диверсифікація
реагування на потреби
Залежна
стан підприємства
ринку
9. Високий рівень впливу
Стратегія концентрації на Нішева
зовнішнього середовища/
Горизонтальна
вузькому сегменті ринку Захисна
стабільний фінансоводиверсифікація
на основі диференціації
Диверсифікаційна
економічний стан підприємства
реагування на потреби ринку); І. Ансоффа за спрямованістю на розвиток товару/ринку (стратегії максимізації ринкової частки, диференціації товару,
диференціації ринку, росту) [13; 14];
– інноваційні стратегії: активні (наступальна,
імітаційна, диверсификаційна); пасивні (захисна,
залежна, традиційна, нішева) [15; 16].
Сформована типологізація стратегічних альтернатив відповідає поточним та середньостроковим
пріоритетам діяльності машинобудівних підприємств, оскільки вітчизняним машинобудівним підприємствам необхідні інноваційні розробки для
подолання бар’єру світових ринків, маркетингові
напрацювання для розвитку співробітництва з зарубіжними партнерами та визначення напрямів модернізації організаційної структури існування та сталих
механізмів діяльності для їх актуалізації відносно
потреб сучасних умов господарювання.
Висновки. Сучасні вітчизняні науковці приділяють досить багато уваги питанню вибору стратегічних альтернатив за допомогою матричного методу.
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Майже 30% наукових розробок включають розробку
матриці з вибору певного типу стратегій із застосуванням тих чи інших змінних для побудови матриці.
Запропонована матриця стратегічних альтернатив виділяється з-поміж інших, по-перше, тим, що
при її побудові застосовуються показники впливу
зовнішнього середовища та фінансово-економічного стану підприємства. Відмітною рисою матриці
стратегічних альтернатив також є те, що за результатами її побудови дослідник отримує набір стратегічних альтернатив, що включає стратегії розвитку,
маркетингові та інноваційні стратегії. Особливістю
стратегічного набору, що може отримати дослідник
за результатами побудови матриці стратегічного
вибору є те, що він включає у себе декілька стратегічних напрямів, необхідних для успішного функціонування машинобудівних підприємств, тобто окреслює наявні можливості стратегічних перетворень,
що може впровадити підприємство для посилення
своєї конкурентної позиції, розвитку ніші, продукту,
забезпечення безперебійного функціонування.
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МАТРИЧНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Жукова Д.А.
аспирант
Харьковского гуманитарного университета
«Народная украинская академия»
В статье рассмотрен подход к формированию стратегии на предприятии. Автором исследованы основные подходы к формированию стратегии на предприятиях, обоснована необходимость формирования набора стратегических альтернатив в процессе разработки стратегии; предложена матрица стратегического выбора, которая
основывается на показателях влияния внешней среды и финансово-экономического состояния предприятия
и которая в результате построения позволяет получить стратегический набор из нескольких видов стратегий. Набор стратегических альтернатив включает текущие возможности, которые являются существенными
для успешного функционирования предприятия или стратегические изменения, которые могут быть применены предприятием для укрепления конкурентоспособности, развития ниши, гарантирования бесперебойного
функционирования.
Ключевые слова: матрица стратегического выбора, набор стратегических альтернатив, влияние внешней
среды, финансово-экономическое состояние.
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MATRIX APPROACH TO THE FORMULATION
OF STRATEGIC ALTERNATIVES OF THE ENTERPRISE
Zhukova D.A.
PhD Student
Kharkiv university of humanities
«People’s Ukrainian Academy»
The article deals with the issue of strategy formulation approach at the enterprises. The author examines basic
approaches to the strategy formulation at the enterprise; the necessity of developing the strategic alternatives set during
strategy elaboration is proved; the strategic choice matrix which is based upon the indices of external environment
influence and financial-economic condition of the enterprise and which has a set of several types of strategies as a
result of implementation is suggested. The set of strategic alternatives includes current possibilities that are essential
for successful functioning of the enterprise or strategic changes that can be implemented by the enterprise to strengthen
its competitiveness, to develop its niche, to guarantee its faultless functioning.
Keywords: strategic choice matrix, strategic alternatives set, external environment influence, financial-economic
condition.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
ОПТИМІЗОВАНОЇ CRM-СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
СФЕРИ ПОСЛУГ ЗА МОДУЛЬНИМ ПРИНЦИПОМ
Каплун О.М.
студент
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Визначено основні модулі CRM-системи підприємства сфери послуг. Наведено методику проведення
кількісної та якісної оцінки ефекту впровадження окремих модулів CRM-системи. Запропоновано
використання алгоритму формування черг за правилом Еджворта-Парето. Визначено, що аналіз
витрат на впровадження модулів базується на оцінках складності впровадження та частки «первинних користувачів» модуля. За результатами цих оцінок будується графік IT-портфеля в координатах
відносних витрат і варіації відносних витрат. На підставі цього графіка можуть прийматися рішення
про послідовності впровадження модулів. З одночасним урахуванням і ефектів від впровадження
модулів і витрат на них описано можливість оптимізації ІТ-рішень портфеля CRM.
Ключові слова: бізнес-додаток, модуль, CRM-система, ефект, якісний ефект, ефект з урахуванням
мети, домен змін.

Постановка проблеми. Удосконалення процесів
взаємодії з клієнтами – один із основних напрямків
роботи компаній, націлених на довгостроковий розвиток. Забезпечити високий рівень обслуговування
намагаються і підприємства сфери послуг, товаром
яких, зазвичай, і є обслуговування клієнтів. Ставка
на якісний сервіс стратегічно важлива для цих компаній, у зв’язку із зростаючою конкуренцією на
ринку послуг. Проте існує проблема вибору оптимального бізнес-додатку та операторного центру, що
дозволить не тільки структурувати інформацію про
клієнта, але й перетворить її у ефективний інструмент конкурентної переваги у порівнянні з іншими
аналогічними підприємствами.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На
сучасному етапі розвитку інформаційних систем
управління взаємовідносинами з клієнтами авторами зроблено значний внесок у дослідження теоретичних та практичних засад провадження таких
ІС на підприємствах. Так, у працях Н. Бутенко
висвітлено теоретичні та методико-практичні підходи щодо впровадження концепції управління
взаємовідносинами з клієнтами на промисловому
ринку; визначено складові інформаційного забезпечення CRM-систем на підприємстві. С. Поперешняк, О. Гарбич-Мошора та М. Лучкевич провели
оцінку окремих CRM-систем, адаптація яких можлива до діяльності українських підприємств. Р. Чен,
О. Костіна та А. Беседовський реалізували модульний принцип програмного забезпечення автоматизації роботи з клієнтами у сфері послуг. Проблеми
ефективного впровадження CRM-систем на прикладі банківських установ досліджено у наукових
працях О. Подоляка та С. Башлай.
Метою дослідження є оцінка ефективності впровадження та визначення необхідних модулів базової
CRM-системи для підприємств сфери послуг

Виклад основного матеріалу. З кожним роком
темпи зростання сегменту систем управління взаємовідносинами із клієнтами стрімко збільшується,
що дозволяє ринку CRM-технологій перегнати
за темпами росту всі інші корпоративні бізнесдодатки. Це спричинено ефектом, який отримують
компанії внаслідок впровадження CRM-рішень:
підвищення дохідності бізнесу у розрахунку на
одного клієнта з одночасним зниженням витрат на
його обслуговування [3]. Зокрема, використання
CRM дозволяє:
– розуміти потреби клієнтів, внаслідок чого відбувається збільшення загального обсягу продажів за
рахунок зростання числа повторних і перехресних
продажів;
– керувати продажами, а саме регулювати
комерційну політику на основі статистики продаж за
окремими продуктами, менеджерами, територіями;
– зберігати та накопичувати актуальну інформацію про клієнтів, не дивлячись на ротацію персоналу
і складні схеми руху інформації всередині компанії;
– забезпечувати високий рівень сервісу навіть
у випадку не прогнозованого зростання попиту на
послуги.
Зазвичай, прийнято застосовувати на підприємствах кейсові методики, що побудовані на основі бізнес-практик компаній сфери послуг. Бізнес-практики
включають у себе певні модулі, які дають можливість управляти стратегічними цілями підприємства.
Методом експертних оцінок визначено найважливіші функціональні модулі: 1) «Управління замовленнями»; 2) «Управління контактами»; 3) «Робота
з клієнтами»; 4) «Інформація про ринок»; 5) «Корпоративна інформація»; 6) «Управління циклом продажів»; 7) «Управління потенціальними угодами»;
8) «Аналіз поточних циклів продажів»; 9) «Прогнози
продажів».
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До інфраструктурних модулів, що забезпечують
роботу функціональних модулів належать: «Портал»,
«Засоби інтеграції додатків», «Сховища даних».
Для кожного модуля визначається рівень градації
впливу: 3 – значний вплив, обумовлюючий перехід
компанії по даному показнику на наступний якісний
рівень; 2 – істотний вплив, відчутно сприяє переходу
компанії по даному показнику на наступний якісний
рівень, але сам по собі не гарантує такий перехід ;
1 – деякий вплив, позитивно доповнює інші впливи у
перекладі компанії на наступний рівень за цим показником ; 0 – будь-який помітний вплив відсутній.
Існує також рівень визначеності в оцінці впливу,
який характеризується так: 3 – даний модуль однозначно забезпечує зазначений рівень впливу;
2 – даний модуль із високим ступенем впевненості
забезпечує зазначений рівень впливу, проте існує
деяка можливість менш значного впливу; 1 – вплив
даного модуля на ефект з високим ступенем впевненості може виявитися нижче, ніж заявлений максимально можливий рівень впливу; 0 – немає ніякої
визначеності зі ступенем впливу даного модуля на
вказаний ефект.
Введемо також поняття кількісного впливу даного
i-го модуля IT-рішення стосовно до даного j-му
показнику розвитку компанії як оцінку потенційної
зміни даного показника (на безперервній шкалою
від 1 до 5) у результаті впровадження даного модуля.
Супутнім поняттям буде варіація кількісного впливу
як відносна величина можливого відхилення кількісного впливу від заявленого значення. Величини
кількісного впливу і варіації кількісного впливу оцінюються експертно за певною шкалою на підставі
оцінок впливу та визначеності впливу.
На підставі введених понять впливу оцінюється
інтегральний якісний ефект від впровадження
модуля, характерний для поточного стану компанії.
Якісний ефект від впровадження модуля оцінюється
як середнє за показниками значення впливу модуля
з урахуванням ваг показників і оцінює якусь «важливість» модуля з погляду сьогоднішньої ситуації в
компанії:
Якісний ефект (𝑖𝑖) =

∑𝑗𝑗 Вплив (𝑖𝑖; 𝑗𝑗) × Вага(𝑗𝑗)
;
Коефіцієнт нормування

(1)

Кількісний ефект (далі просто «ефект») від впровадження модуля
характеризує
поліп∑𝑗𝑗 Кількісний
(𝑖𝑖; 𝑗𝑗) × Вага(𝑗𝑗)
впливінтегральне
(𝑖𝑖) = компанії в результаті впровадження
Ефект
шення
стану
Коефіцієнт нормування
даного модуля, оцінений на безперервній шкалі
∑𝑗𝑗 Вплив
(𝑖𝑖; 𝑗𝑗) × за
Вага(𝑗𝑗)
від
до𝐸𝐸5.ефект
Він оцінюється
як середнє
показниками
(𝑖𝑖) =
Якісний
𝑅𝑅1 =
нормування
𝐶𝐶 кількісного Коефіцієнт
значення
впливу модуля
з урахуванням
ваг показників:
Ефект (𝑖𝑖) =

∑𝑗𝑗 Кількісний вплив (𝑖𝑖; 𝑗𝑗) × Вага(𝑗𝑗)
; (2)
Коефіцієнт нормування

за якими поліпшення не потрібно. Цей показник є
найбільш консервативним і найбільш точно характеризує можливість досягнення компанією її цілей в
результаті впровадження даного модуля.
Кожній з характеристик ефекту (якісний ефект,
ефект, ефект з урахуванням мети) відповідає величина, що характеризує можливе відхилення реального ефекту від заявленого ефекту (визначеність
якісного ефекту, варіація ефекту, варіація ефекту з
урахуванням мети). Ці показники розраховуються
відповідно до визначень тих ефектів, яким вони відповідають.
У результаті оцінки маємо з кожного модуля три
пари оцінок:
– якісний ефект – визначеність якісного ефекту;
– ефект – варіація ефекту;
– ефект з урахуванням мети – варіація ефекту з
урахуванням мети [2].
Таким чином прийнятий до розгляду набір модулів IT-рішення (так званий IT-портфель) може бути
трьома способами зображений у двовимірних координатах, таких як «ефект-варіація ефекту». У цих координатах кращими є ті модулі, яким притаманний більший ефект і більша визначеність ефекту (або, що те ж
саме – меншою варіацією ефекту). При цьому з пари
модулів, в якій один є більш переважним за ефектом, а інший – більш кращим за визначеності ефекту,
неможливо однозначно вибрати кращий модуль. Але
можливо провести двовимірну порівняльну оцінку
за правилом Еджворта-Парето, з виділенням непорівнянних альтернатив і з формуванням черг впровадження. Алгоритм формування черг наступний:
1. Модулі, що належать безлічі Еджворта-Парето
вихідного портфеля, записуються в першу чергу
впровадження. При цьому модулі, розташовані на
площині досить близько один до одного (в порівнянні з відстанню до інших модулів), повинні або
разом потрапляти, або разом не потрапляти в чергу
впровадження («кластеризація модулів»).
2. З решти модулів формується новий портфель.
3. З першої черги виключаються ті модулі, для
впровадження яких необхідне впровадження хоча
б одного модуля, що не увійшло в першу чергу.
Виключені модулі додаються до нового портфелю.
4. З новим портфелем повторюються всі кроки,
починаючи з 1-го, при цьому формуються друга і
наступні черги впровадження. Процес повторюється до повного вичерпання портфеля, або до того
моменту, коли в портфелі залишаться тільки модулі з
абсолютно незадовільними показниками ефекту та /
або визначеності.
Модулі, що відповідають сценаріям розвитку
компанії і підлягають впровадженню, очікувані
ефекти і визначеність в частині значень цих ефектів
зведені на рис. 1.

Можливо
також введення кількісного ефекту з
𝐸𝐸
𝑅𝑅 =
урахуванням
мети (далі просто «ефект
𝐶𝐶
з урахуванням
мети»), який як і ефект
характеризує інтегральне поліпшення
стану компанії в результаті впровадження
даного модуля, але при цьому виключає з
розгляду поліпшення по тим показникам, Рис. 1. Модулі, їх ефекти і визначеність значень
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Недомінованими альтернативами (такими, що
вони є непорівнянними) є модулі 1, 5, 6, 7 (безліч
Парето). Вони ж утворюють в першу чергу впровадження для цих модулів очевидно, що вони є найбільш значущими для розвитку компанії при схожій
з іншими модулями визначеності значень ефектів.
Друга черга впровадження утворюється модулями 3,
4, 9 (безліч Парето для альтернатив з винятком модулів першої черги). Решта модулі формують третю
чергу.
Аналіз витрат на впровадження модулів базується
на двох оцінках: оцінка складності впровадження
модуля за ступенем впливу робіт з впровадження
на шість «доменів змін»; оцінка частки «первинних
користувачів» модуля в загальній кількості співробітників компанії.
Оцінка складності впровадження модуля базується на концепції «шестикутника змін», яка говорить, що зміни, викликані впровадженням інформаційних систем у компанії, не обмежуються змінами,
пов'язаними з програмним і апаратним забезпеченням. Згідно цієї концепції будь-які зміни у сфері
інформаційних систем викликають неминучі зміни
в шести так званих «доменах змін» (рис. 2): бізнеспроцеси; організація; майданчики (територіальний розподіл працівників та елементів робіт); дані;
програми (програмне забезпечення, призначене
для вирішення деяких завдань бізнесу); технології
(апаратне забезпечення, системне програмне забезпечення, засоби комунікації та засоби зв'язку додатків). Складність робіт якісно оцінюється як ступінь
впливу цих робіт на кожен з шести доменів змін.
Організація
Бізнеспроцеси

Площадка

Технології

Дані

Програми

Рис. 2. Домени змін
Другим елементом аналізу витрат на впровадження після оцінки складності робіт є оцінка частки
«первинних користувачів» в загальній кількості
співробітників компанії. Для цих цілей всі потенційні користувачі модуля умовно діляться на «первинних» і «вторинних». «Первинні користувачі» – це
ті, хто найбільш активно використовують систему і
задоволення чиїх вимог вносить основний вклад у
формування витрат на впровадження. Наприклад,
хоча користуватися корпоративною інформацією
будуть всі співробітники компанії, основні витрати
на впровадження модуля «Корпоративна інформація» будуть пов'язані з управлінням інформаційним

наповненням модуля, яким буде займатися обмежена
частина персоналу.
На підставі оцінок впливу модуля на шість доменів змін і частки первинних користувачів модуля
будується оцінка відносних витрат на впровадження
модуля. За одиницю витрат приймаються витрати на
деякі умовні роботи, які характеризуються рівнем
впливу 1 в єдиному домені «додатки», і чиїми первинними користувачами є вся компанія.
Крім того, на підставі оцінок впливу модуля на
шість доменів змін і частки первинних користувачів
модуля будується оцінка варіації (можливого відхилення) відносних витрат на впровадження даного
модуля. Розгляд змін в одному домені у відриві від
розгляду можливих змін у інших доменах може призвести до суттєвої недооцінки складності робіт і
витрат по них.
За результатами цих оцінок будується графік
IT-портфеля в координатах відносних витрат і варіації відносних витрат. На підставі цього графіка
можуть прийматися рішення про послідовності
впровадження модулів, у разі якщо основним фактором при прийнятті таких рішень є витрати. При
формуванні безлічі Еджварта-Парето переважними
є модулі з меншими витратами і меншою варіацією
витрат. Процедура прийняття рішень (виділення
черг впровадження) аналогічна процедурі прийняття
рішень на підставі ефектів. З розгляду виключаються
ті модулі, чиї витрати на впровадження бачаться свідомо неприйнятними.
Можливо провести оптимізацію IT-портфеля з
одночасним урахуванням і ефектів від впровадження
∑𝑗𝑗 Вплив (𝑖𝑖; 𝑗𝑗) × Вага(𝑗𝑗)
(𝑖𝑖) =
Якісний
ефект
модулів і витрат на них.
Для цього
може
бути
введена нормування
Коефіцієнт
характеристика, що відображає «Питомий ефект на
одиницю витрат» і в чомусь, аналогічна традицій∑𝑗𝑗 Кількісний вплив (𝑖𝑖; 𝑗𝑗) × Вага(
ному поняттю Return-onInvestment
Ефект (𝑖𝑖) = (RoI). Будемо розраховувати це «RoI» наступним чином: Коефіцієнт нормування
𝑅𝑅 =

𝐸𝐸
;
𝐶𝐶

(3)

де Е – ефект з урахуванням мети від модуля,
а С – витрати на впровадження модуля. Варіація
«RoI» може бути розрахована відповідно до визначення «RoI» на підставі варіацій ефекту і затрат.
Оптимізація IT аналогічно оптимізації портфеля
на підставі характеристик ефекту і визначеності
ефекту. При формуванні безлічі Еджварта-Парето
переважними є модулі з великим «RoI» і меншою
варіацією «RoI».
Висновки. Правильно впроваджена і грамотно
контрольована CRM-система в бізнес компаній
сфери послуг суттєво покращує роботу відділів, які
опосередковано спілкуються з клієнтом (відділ маркетингу, сервісні відділи, сайт, абонентські служби)
та, в свою чергу, дає можливість:
– планувати та відслідковувати взаємодію з клієнтами;
– забезпечувати незалежність відомостей про
клієнтів від конкретних менеджерів;
– відслідковувати організації, з якими не було
взаємодії довгий час, що внаслідок може підвищити
ефективність роботи з клієнтською базою;
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– проводити сегментацію клієнтів (наприклад,
за статусом, регіоном, галуззю);
– планувати та відслідковувати майбутні угоди
(договори) і платежі за ними;

– мати систему нагадувань і сповіщень працівникам та керівникам (наприклад, про закінченні
строку виконання задачі чи надходженні нового клієнта в роботу).
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Определены основные модули CRM-системы предприятия сферы услуг. Приведена методика проведения
количественной и качественной оценки эффекта внедрения отдельных модулей CRM-системы. Предложено
использование алгоритма формирования очередей по правилу Эджворта-Парето. Определено, что анализ
затрат на внедрение модулей базируется на оценках сложности внедрения и доли «первичных пользователей» модуля. По результатам этих оценок строится график IT-портфеля в координатах относительных затрат
и вариации относительных затрат. На основании этого графика могут приниматься решения о последовательности внедрения модулей. С одновременным учетом и эффектов от внедрения модулей и расходов на них
описано возможность оптимизации ИТ-решений портфеля CRM.
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assessment of the effect of the introduction of individual modules CRM-system. Offeref using of the algorithm
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
Коваленко О.В.
кандидат економічних наук, доцент
Національного авіаційного університету
У статті розкрита сутність формування маркетингової стратегії розвитку галузі. Розкрита суть формування конкурентоспроможного національного сектору досліджень і розробок, що забезпечує модель
маркетинго-інноваційного типу соціально-економічного розвитку, тобто формування в населення й
суб'єктів маркетинго-інноваційної моделі маркетинго-інноваційної поведінки, підтримки процесів
створення й поширення інновацій у всіх галузях економіки й сфер життєдіяльності.
Ключові слова: маркетингова стратегія, авіаційні інновації, авіаційна галузь України.

Постановка проблеми. Конкурентоспроможність і національна безпека держави визначається
ефективністю функціонування національної системи підтримки інновацій і технологічного розвитку,
метою якої є масштабне технологічне відновлення
виробництва на основі передових науково-технічних розробок, формування конкурентоспроможного
національного сектору досліджень і розробок, що
забезпечує модель маркетинго-інноваційного типу
соціально-економічного розвитку, тобто формування в населення й суб'єктів маркетинго-інноваційної моделі маркетинго-інноваційної поведінки, підтримки процесів створення й поширення інновацій у
всіх галузях економіки й сфер життєдіяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. При
вивченні досвіду результатів маркетинго-інноваційної діяльності і формуванні моделей і стратегій її
розвитку ґрунтується на виводах, зроблених в роботах ряду дослідників в області маркетингу, таких,
як Аакер Д., Брокхофф До., Вонг В., Чан Ким В.,
Дихтль Е., Котлер Ф., Маллинз Дж., Мор Р., Мур Дж.,
Пферч В., Райс Е., Ромат Е. В., Саттон Д., Смит П.,
Сондерс Дж., Траут Дж., Тріас де Без Ф., Тюфтин Е.,
Уебстер Ф.
Мета дослідження – формування маркетингової
стратегії розвитку галузі комплексної маркетинг для
пропозиції інноваційної цінності авіаринку.
Виклад основного матеріалу. В основі концепції НМІС (Національна маркетинго-інноваційна
система) лежать теоретичні положення, де рушійною силою економічного розвитку, є «творче руйнування», як результат технологічних проривів,
довгих хвиль економічної активності й еволюційної теорії. Особливість концепції НМІС, полягає в
системному аналізі закономірностей розвитку не
тільки науки й технології, але також інституціональної системи й інфраструктури країни. Надалі
концепція НМІС трансформувалася з теоретичної
моделі в інструмент практичних досліджень: ОЕСР
і інші міжнародні організації використовують її для
аналізу маркетинго-інноваційної активності країн.
У документах ОЕСР наведено кілька визначень, в
узагальненому виді НМІС являє собою «сукупність
інститутів, що ставляться до частки й державному

сектору, які індивідуально й у взаємодії один з одним
визначають розвиток і поширення нових технологій
у рамках певного держави».
Концепція НМІС реалізується на наступних
принципах:
− головними факторами економічної динаміки є
різного виду інновації [2, с. 220];
− знання відіграють особливу роль в економічному розвитку, а феномен знання обумовлює появу
таких особливостей, як невизначеність, обмеженість
інформації, недосконалість знання, що актуалізує
створення «організації, що навчається» [1, с. 210];
− зміст і структуру маркетингової інноваційної
діяльності визначає взаємодія інституціональних
структур і технологій, їх спільна роль в економічному й соціальному розвитку .
На думку автора, вивчення маркетингової інноваційної політики з позицій НМІС дозволяє стверджувати, що рівень розвитку технологій і інновацій визначається національними особливостями
історичного розвитку, які важливо враховувати
при розробці маркетинго-інноваційної політики
на макрорівні.
Інтеграція в маркетингу розвитку та реалізації
ринкових інновацій якостей маркетингу авіатоварів
і маркетингу авіапослуг, що забезпечується концепцією повноцінного позиціонування та обумовлює
формування в результаті розвитку та реалізація інновацій комплексної маркетингової пропозиції інноваційної цінності авіаринку, означає і необхідність
формування при розробці і реалізації маркетингової
стратегії комплексних інновацій ряду спеціальних
стратегій. В першу чергу це – сервіс, питання про
яке відноситься до області узгоджень між кожним
зі стратегічних елементів маркетингової стратегії
комплексних інновацій і пов'язаний з вибором стратегії сервісу, а саме, з розробкою інновацій в організації конкретної сервісної стратегії позиціонування
інновації по сервісу і управлінню життєвим циклом
інновації шляхом розвитку їх сервісного супроводу.
Таким чином, основною вимогою маркетингу
розвитку та реалізації ринкових інновацій до формування авіатоварної політики при реалізації стратегії позиціонування інновацій в маркетинговій
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стратегії комплексних інновацій являється повноцінність їх позиціонування, яка не може бути досягнута однією тільки авіатоварною політикою і вимагає їх узгодження з іншими елементами комплексу
маркетингу.
Концепція повноцінного позиціонування дозволяє авіаційній галузі України досягати запланованих
результатів з більшою ефективністю, що обумовлено
доповненням уявлень про принципи формування
товарного портфеля. Частина з цих «доповнень»
утворюється за рахунок «опцій авіабренду», а інша,
що виходить саме з концепції повноцінного позиціонування, зобов'язує авіаційну галузь України, здійснюючу маркетинг розвитку та реалізації ринкових
інновацій спиратися при побудові товарної політики
на «піраміду авіабрендингу» Суть «піраміди» полягає в тому, що в ході комплексної маркетингової
стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі
України розвитку та реалізація інновацій, авіаринкова інновація повинна поетапно наповнюватися
ринковим сенсом і ціннісним змістом. «Вінцем»
маркетингової стратегії комплексних інновацій, у
такому разі стане повноцінна (і цілісна) пропозиція
цінності авіаринку – утворення авіабренду, як угоди
про цю цінність між авіаційною галуззю України і
авіаринком (і зовнішнім середовищем).
Відмінності між існуючими підходами до НМІС
обумовлені, на думку автора, різними трактуваннями ключових факторів успіху інновацій.
Динамічне середовище вимагає, щоб, структурні
зв'язки між-елементами й підсистемами швидко
змінювалися й доповнювалися, новими. Завдання
забезпечення високої якості авіапродуктів і зниження-витрат вимагає, на думку автора, максимального використання ефектів масштабу й широти сфер
застосування. Остання реалізується за допомогою
застосування певної технології до різних авіапродуктів, продажів того самого авіапродукту на різних
авіаринках (сегментах авіаринку). Зазначені ефекти
проявляються не тільки у авіавиробництві, але й у
сфері НДДКР, маркетингу і т.д. Включення стимулюючих технологій в ІТ і комунікаційні технології
значно впливає на ефект масштабу й широту сфери
застосування нових знань.
У структурі НМІС автором виділяються дві підсистеми:
1) науково-виробниче середовище, тобто сукупність часток і публічних організацій, що здійснюють виробництво й реалізацію інновацій (великий,
середній і малий бізнес, організації маркетингоінноваційної інфраструктури, фінансові структури,
консалтингові організації й ін.);
2) інституціональне середовище, тобто сукупність інститутів (правові норми традиції, політичні й
культурні особливості), що забезпечують взаємодію
суб'єктів маркетинго-інноваційної діяльності між
собою й іншими суб'єктами національної економіки.
У рамках національної інноваційної системи
автором виділені такі ключові елементи, як:
− організації (мікрорівень), які безпосередньо
матеріалізують і комерціалізують технологічні інно-
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вацій, здійснюючи просування нових продуктів до
споживачів і формування зворотних зв'язків;
− мережа учасників НМІС, що забезпечують виробництво, передачу й використання знань
(мережі, утворені для здійснення бізнес-процесів;
організації науки й наукового обслуговування; органі
влади й елементи економічної інфраструктури);
− інноваційне середовище (макро– і мезоекономічна політика, державне й регіональне регулювання, система утвору й професійної підготовки,
стан і розмір ринків (товарних ринків, ринків факторів виробництва й ринку праці), система фінансування інновацій, комунікації);
− інфраструктура
маркетинго-інноваційної
діяльності – сукупність юридичних осіб, ресурсів
і засобів, що забезпечують матеріально-технічне,
фінансове, організаційно-методичне, інформаційне,
консультаційне й інше обслуговування інноваційного процесу. Організації інноваційної інфраструктури покликано надавати допомогу суб'єктам інноваційної діяльності в просуванні їх нововведень на
різних етапах інноваційного циклу;
− напрямку, схеми й форми потоків інформації
й технологій (трансферт технологій) між різними
суб'єктами, форми взаємодії між ключовими учасниками інноваційних процесів.
Взаємодія суб'єктів НМІС із суспільними інститутами створюють умови ефективного економічного розвитку, росту конкурентоспроможності економіки й інноваційної політики на макрорівні. При цьому автором у
якості пріоритетних виділено чотири типи взаємодії:
1) мережна організація бізнес-процесів, включаючи спільну дослідницьку діяльність і технічне співробітництво бізнес-структур;
2) взаємодія між бізнес-структурами й суб'єктами
науково-освітньої сфери. НДДКР – фінансовані державою і взаємодія наукових установ з бізнес-структурами, як показує досвід розвинених країн, є ефективним інструментом активізації інновацій, виступаючи
джерелом фундаментальних знань, нових методів,
інструментів і компетенцій. Перспективна реалізація різних проектів у формі державно-приватного
партнерства (ДПП), у рамках якого держава й бізнес виступають у якості партнерів і на паритетних
засадах не тільки фінансують, але використовують
результати наукових досліджень;
3) дифузія й трансферт технологій. Темпи впровадження й дифузії технологій різняться по країнах,
регіонах і секторам економіки. При цьому інноваційна активність бізнес-структур усе більше залежить від використання технологій, створених поза
цими організаціями. Знання про технології можуть
бути отримані від споживачів і постачальників, а
також від конкурентів і державних установ. Дифузія технологій особливо важлива для традиційних
виробничих галузей, малого й середнього бізнесу,
сфери послуг. В силу своїх особливостей ці суб'єкти
не здійснюють НДДКР і не створюють технологічні
інновації. Із цієї причини важливим елементом розвитку НМІС у США й країнах ОЕСР є різні державні
програми, спрямовані на трансферт технологій;
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4) нормативно-правове регулювання, що визначає швидкість і напрямок розвиток НІС.
Дане дослідження базується на тому положенні,
що, незважаючи на наявність схожих елементів, у
кожній країні формується унікальна НМІС, особливості якої обумовлені фактором часу, економічними
й історичними умовами її формування і т.д. Більше
того, на думку автора, необхідно враховувати регіональний аспект, який для багатьох країн є актуальним через специфіку національної політики, цілей
розвитку територій, стратегій розвитку бізнес-структур і їх елементів.
У цілому, як показав аналіз, більшість підходів до
формування НМІС характеризуються наступними
рисами:
1) відбувається відмова від традиційної лінійної моделі, орієнтованої на пропозицію в системі
«дослідження – трансферт технологій – використання» і перехід до нелінійної моделі маркетингова
інноваційна політика, яка передбачає тісну взаємозалежність усіх елементів, дифузію й конвергенцію
технологій, орієнтацію інновацій на попит;
2) беруться до уваги еволюційні фактори. Інноваційні процеси й системи носять специфічний характер і розбудовуються під впливом національних особливостей економічного й соціально-політичного

історичного розвитку країни. Саме тому не існує
унікальної, оптимальної моделі НМІС, навпаки, має
місце безліч моделей НМІС зі своїми перевагами й
слабкими сторонам. НМІС динамічно розбудовуються, постійно адаптуються й трансформуються у
зв'язку з появою нових можливостей і виникненням
нових проблем (економічних, політичних, екологічних, соціальних і ін.);
3) зростає роль інститутів – як в, відношенні
встановлення норм, правил і законів, так і відносно
суб'єктів НМІС;
4) підвищується інтенсивність взаємодії основних елементів НМІС, виникають нові форми й
моделі їх взаємодії;
5) концепція НМІС розглядається в якості аналітичного інструмента, який використовується при
розробці стратегії й тактики соціально-економічного
розвитку держави з урахуванням специфіки національного МІП.
Висновки. Основним результатом функціонування НМІС в Україні, на думку автора, є збільшення
обсягів авіавиробництва, що вимагає ефективної
організації авіавиробництва. Відповідно, НМІС
забезпечує нормативно-правову базу й ефективну
систему представлення на авіаринки продукції авіаційної галузі України.
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ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
Коваленко О.В.
кандидат экономических наук, доцент
Национального авиационного университета
В статье раскрыта сущность формирования маркетинговой стратегии развития отрасли. Раскрыта суть формирования конкурентоспособного национального сектора исследований и разработок, обеспечивает модель
маркетинго-инновационного типа социально-экономического развития, то есть формирование у населения и
субъектов маркетинго-инновационной модели маркетинго-инновационного поведения, поддержки процессов
создания и распространения инноваций во всех отраслях экономики и сфер жизнедеятельности
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, авиационные инновации, авиационная отрасль Украины.
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The essence of article marketing strategy formation of the industry. The essence of the formation of a competitive
national sector of research and development, providing a model of marketing innovation type of socio-economic
development, ie the formation of the population and marketing of innovative model of marketing innovation behavior
support processes of creation and diffusion of innovation throughout the economy and areas of life.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Козлова Н.Є.
студент
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
У статті розглянуто суттєві відмінності в обліку та звітності витрат на оплату праці підприємств
за Міжнародними стандартами фінансової звітності та Положеннями (стандартом) бухгалтерського
обліку України, запропоновані рекомендацій щодо гармонізації процесу управління витратами підприємств України відповідно до МСФЗ. На основі аналізу національних та міжнародних стандартів
визначені основні складові виплат працівникам за сучасних умов господарювання. Розглянуто проблеми облікового забезпечення короткострокових та довгострокових виплат працівникам підприємства та запропоновані напрями удосконалення обліку.
Ключові слова: витрати на оплату праці, заробітна плата, виплати працівникам, міжнародні стандарти.

Постановка проблеми. Праця є однією з найскладніших і найважливіших економічних категорій,
оскільки покликана виконувати життєво необхідні
для людини відтворювальну, регулюючу, стимулюючу та соціальну функції, без яких не відповідатиме
своєму соціально-економічному призначенню.
На шляху до інтеграції в міжнародний економічний простір, залучення вітчизняними підприємствами іноземного капіталу, вихід на іноземні
ринки товарів, послуг та цінних паперів, зумовлює
необхідність реформування національної системи
бухгалтерського обліку у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).
Перехід на МСФЗ надасть українським підприємствам можливості для ефективного функціонування
інформаційної системи підприємства. Крім того,
застосування таких єдиних стандартів дозволить
удосконалити організацію обліку оплати праці та
забезпечить відкритість, прозорість звітної інформації, що сприятиме зростанню інвестиційної привабливості національних підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методичні і прикладні питання проблеми
обліку витрат на оплату раці та її оплати завжди
були предметом наукових досліджень, зокрема,
таких відомих українських учених-економістів, як:
М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, А.Г. Загороднього, С.В. Івахненка, Д.М. Черваньова, Л.М. Чернелевського, В.Г. Швеця, В.О. Шевчука та інших.
Метою статті є надання практичних рекомендацій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку
витрат на оплату праці з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Виклад основного матеріалу. Ринкові умови
господарювання висувають нові вимоги до ведення
бухгалтерського обліку на підприємствах України. Визначення шляхів максимізації прибутку
підприємств можливо лише за умови належного
інформаційного забезпечення керівництва для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, відтак

завдання управлінського обліку полягає у наданні
апарату управління інформації, що сприяла б підвищенню ефективності використання ресурсів підприємства. Методологічні засади формування в
бухгалтерському обліку інформації про виплати
(у грошовій та не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій
звітності визначає П(С)БО № 26 «Виплати працівникам» [2]. У національній практиці порядок обліку
виплат працівникам визначає П(С)БО 26 «Виплати
працівникам» [2], що є похідним від норм П(С)
БО 11 «Зобов'язання» [3] та П(С)БО 13 «Фінансові
інструменти». Окремі питання облікового забезпечення виплат працівникам визначаються нормами
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П(С)БО
16 «Витрати» [4], у яких виплати розглядаються як
складові дебіторської заборгованості та елементи
витрат підприємства. П(С)БО 26 «Виплати працівникам» відокремлює такі види виплат:
– поточні виплати працівникам;
– виплати при звільненні;
– виплати після закінчення трудової діяльності;
– виплати інструментами власного капіталу;
– інші довгострокові виплати [2].
МСФЗ 19 не розглядає звітності за програмами
пенсійного забезпечення, а стосується лише обліку
виплат працівникам [1]. Згідно з МСБЗ 19, виплати
працівникам – це всі форми компенсації, які працедавець надає працівникам в обмін на їхні послуги
підприємству. При цьому працівник може надавати послуги підприємству на основі повного або
неповного робочого дня, постійної або періодичної
зайнятості та на тимчасовій основі.
Таким чином, МСФЗ (IAS)19 розглядає трудову
діяльність працівників як послуги, за які вони отримують відповідну компенсацію. Слід зазначити, що
в контексті даного стандарту директори та інший
управлінський персонал також розглядаються як
працівники. Цей стандарт поширюється на всі
виплати працівникам, включаючи виплати згідно з:
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– офіційними угодами між підприємством та
окремими працівниками, групами працівників чи
їхніми представниками;
– законодавчими вимогами або через галузеві
угоди, за якими підприємство має робити внески до
національних, державних, галузевих або інших програм за участю кількох працедавців; або – неофіційною практикою, яка веде до виникнення конструктивних зобов’язань [1].
Виплати працівникам включають виплати, які
надаються або працівникам, або їхнім утриманцям,
та можуть бути надані у формі грошових виплат
(або товарів чи послуг) безпосередньо працівникам,
їхнім дружинам/чоловікам, дітям чи іншим утриманцям або іншим особам, наприклад, страховим компаніям [1].
МСФЗ (IAS)19 поділяє виплати працівникам на
чотири категорії:
1) короткострокові виплати;
2) виплати по закінченні трудової діяльності;
3) інші довгострокові виплати працівникам;
4) виплати при звільненні [1].
Отже, МСФЗ 19 на відміну від національного
П(С)БО 26 значно ширше розглядає аспекти обліку
розрахунків за виплатами працівникам, включаючи,
окрім заробітної плати та премій, компенсації за відсутність працівників, виплати пов’язані з участю
працівників у прибутку підприємства та негрошові
пільги у формі надання житла, автомобілів, безплатних та субсидованих товарів, медичного обслуговування.
Порівняльну
характеристику
вітчизняного
та зарубіжного досвіду класифікації витрат, що
пов’язані з розрахунками з персоналом за економічними елементами, наведено в таблиці.
Проводячи порівняльний аналіз складу короткострокових виплат працівникам стає очевидним, що
Міжнародний стандарт фінансової звітності 19 на

відміну від вітчизняного Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 26, окрім заробітної плати,
виплат за невідпрацьований час та премій включає
також виплати пов’язані з участю працівників у прибутках підприємства, різні винагороди в не грошовій
формі та внески на соціальне забезпечення [5, 7].
Окрім складу короткострокових виплат привертає увагу і відмінність підходів до зобов’язання створювати резерв на оплату відпусток в міжнародному
і вітчизняному стандарті. У відповідності з Міжнародним стандартом фінансової звітності 19 до одної
із статей короткострокових виплат працівникам
короткострокові компенсації за відсутність працівника, такі як оплачувана щорічна відпустка.
Одним із важелів управління виплатами працівникам є облікова політика, яка дозволяє поєднати
державне регулювання з ініціативою окремого підприємства. Формування чіткої облікової політики та
раціональної організації обліку виплат працівникам
зумовлено тим, що дана ділянка бухгалтерського
обліку формує інформаційну базу як для прийняття
управлінських рішень щодо зобов’язань та забезпечень підприємства, так і для надання фінансової
звітності зовнішнім користувачам.
Обліковою політикою регламентуються програми виплат працівникам, які обираються підприємством відповідно до представлених П(С)БО 26
«Виплати працівникам» видів програм: програми
виплат за участі кількох роботодавців; програми
виплат інструментами власного капіталу; програми
виплат після закінчення трудової діяльності [6]. При
розробці положень облікової політики враховують
запити користувачів щодо заробітної плати, оплати
відпусток, матеріальної допомоги, соціальних пільг,
заохочувальних виплат тощо.
Встановлення переліку та складу забезпечень підприємство здійснює самостійно, виходячи з необхідності та доцільності. Забезпеченнями є зобов’язання

Таблиця
Класифікація витрат, що пов’язані з розрахунками з персоналом, за економічними елементами
у зарубіжній та національній практиці
Національна практика П(С)БО 16
Зарубіжна практика МСФЗ 19 “Виплати працівникам”
“Витрати ”
1. Витрати на оплату праці: заробітна плата 1.Короткострокові виплати працівникам: зарплата працівників,
за окладами і тарифами, премії та заоховнески на соціальне забезпечення, оплачувана щорічна відчення, матеріальна допомога, компенсаційні пустка з поважних причин, виплата за участь у прибутку та
виплати, оплата відпусток та іншого невідпремії, а також негрошові витрати на медичне обслуговування,
працьованого часу, інші затрати на оплату
надання житла, автомобілів та безкоштовних або субсидованих
праці
товарів (послуг).
2. Виплати по закінченню трудової діяльності: пенсії, інші
виплати – страхування житла та медичне обслуговування тощо.
3. Інші довгострокові виплати: додаткова відпустка за вислугу
2. Відрахування на соціальні заходи: відроків або оплачувана академічна відпустка; виплата винагороди
рахування на пенсійне забезпечення, відрадо ювілеїв; виплати у зв’язку з тривалою непрацездатністю;
хування на соціальне страхування, страхові виплати частки прибутку та премії тощо.
внески на випадок безробіття, відрахування
4. Виплати при звільненні працівників
на індивідуальне страхування персоналу
підприємства, відрахування на інші соціальні 5. Компенсаційні виплати інструментами капіталу підприємства: акції, опціони на акції, випущені для працівників підпризаходи
ємства за ціною, нижчою, ніж для інших осіб, виплати грошовими коштами, сума яких залежить від майбутньої ринкової
ціни акції підприємства
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з невизначеними сумою або часом погашення на
дату балансу, які в аспекті до виплат працівникам
формуються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам; додаткове пенсійне забезпечення тощо.
Облікова політика у частині забезпечень розкриває
інформацію про резерви наступних платежів, порядок їх утворення та використання.
Документальне оформлення операцій щодо розрахунків між працівниками й роботодавцем за різними виплатами супроводжується великою кількістю документів типових та нетипових форм.
Особливе значення для визначення розміру
виплат працівникам відіграє аналітичний облік,
який здійснюється за кожним працівником, та дозволяє згрупувати інформацію у розрізі виплат працівникам різних кваліфікацій та категорій в цілому по
підприємству. Зазначену інформацію можна знайти
у типових формах первинної облікової інформації зі
статистики праці: П-1 «Наказі (розпорядженні) про
прийняття на роботу»; П-3 «Наказі (розпорядженні)
про надання відпустки»; П-4 «Наказі (розпорядженні) про припинення трудового договору (контракту)»; П-5 «Табелі обліку використання робочого
часу»; П-6 «Розрахунково-платіжній відомості працівника»; П-7 «Розрахунково-платіжній відомості
(зведеній)» [7].
Відомості про виплати працівникам накопичуються у ф. № П-6 (за кожним працівником) та
ф. № П-7 (зведеній по підприємству), у яких відображаються нараховані доходи за видами, суми утримань податків та платежів та загальна сума коштів,
що підлягає виплаті працівникам за визначений
термін. Зазначені документи є підґрунтям для накопичення інформації в облікових регістрах та складанняЗвіту щодо сум нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку,
і сум утриманого з них податку (форми № 1ДФ).
Визначені форми розрахунково-платіжних відомостей хоча й класифіковані за різними групами
виплат працівникам, проте не мають ув'язки з ознаками оподаткування таких сум податком з доходів
фізичних осіб. Йдеться про ті види доходів, які за тих
чи інших обставин можуть звільнятись від сплати
податку або, навпаки, матимуть податкові наслідки,
проте у відомості представлені під однією назвою.
Однією з важливих проблем формування ефективної системи управління витратами на оплату праці є
удосконалення механізму соціальних витрат на підприємстві. Зважаючи на нестійке фінансове становище, більшість підприємств не може утримувати соці-

альну сферу. З іншого боку, на багатьох підприємствах
заробітна плата перестала виконувати свої функції, не
забезпечуючи відтворення робочої сили і не регулюючи споживчого попиту. Разом з тим низький рівень
заробітної плати не забезпечує конкурентних переваг
на міжнародному ринку. Витрати на оплату праці і
соціальні відрахування мають найменшу питому вагу
в загальній сумі витрат підприємства.
Соціальні витрати, як окрема категорія, вимагає чіткого визначення структури та класифікації
даних витрат з врахуванням вимог фінансового,
податкового, управлінського обліку й міжнародного
досвіду. Потенційна можливість задоволення таких
потреб різних соціальних груп безпосередньо залежить від обсягів та ефективності діяльності підприємства, що в цілому впливає: на загальні обсяги
податків, внесків та інші обов’язкові платежів;
поточні витрати підприємства; розмір прибутку,
який може бути спрямований на реалізацію соціальних та інших потреб.
Вибору тієї чи іншої автоматизованої обліковоаналітичної системи розрахунків з оплати праці
повинно передувати групування за двома ознаками:
ступінню охоплення облікових функцій і можливістю розширення базових функцій системи. Перша
ознака дозволяє визначити можливості системи по
реалізації конкретних задач бухгалтерського обліку
розрахунків з оплати праці. Друга ознака показує
наскільки може змінюватися автоматизована система під впливом законодавчих змін або організаційних змін на підприємстві.
Висновки. Порівняння систем обліку розрахунків за виплатами працівників відповідно до П(С)БО
26 та МСФЗ 19 свідчить про необхідність реформування національної системи обліку відповідно до
міжнародної практики та внесення змін у відповідні
нормативні документи. П Основною рекомендацією
є детальна розробка інструктивних та рекомендаційних нормативних актів, які на розроблених прикладах та типових ситуаціях дадуть можливість краще
розуміти питання обліку розрахунків за виплатами
працівникам
Одним з рішень, яке в довгостроковому плані є
корисним для України, буде гармонізація бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами та врахування цінного досвіду у сфері пенсійного забезпечення, медичного та соціального страхування. Це
дозволить повністю перейти на загальновизначену
міжнародну практику обліку і покласти край розбіжностям в обліку виплат працівникам за міжнародними і національними стандартами. Даний процес
стане відображенням переходу української економіки на якісно нову ступінь розвитку.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
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В статье рассмотрены существенные различия в учете и отчетности затрат на оплату труда предприятий по
Международным стандартам финансовой отчетности и положениями (стандартами) бухгалтерского учета
Украины, предложенные рекомендации по гармонизации процесса управления затратами предприятий Украины в соответствии с МСФО. На основе анализа национальных и международных стандартов определены
основные составляющие выплат работникам в современных условиях хозяйствования. Рассмотрены проблемы учетной обеспечения краткосрочных и долгосрочных выплат работникам предприятия и предложены
направления совершенствования учета.
Ключевые слова: расходы на оплату труда, заработная плата, выплаты работникам, международные стандарты.
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In the article the significant differences in the accounting and reporting of labor costs for enterprises International
Financial Reporting Standards and Regulations (standard) accounting Ukraine proposed recommendations for
harmonization process of cost management enterprises of Ukraine in accordance with IFRS. On the basis of national
and international standards identified key components of employee benefits in the current economic environment. The
problem of ensuring your short-term and long-term benefits to employees and proposed directions for improvement
of accounting.
Keywords: labor costs, salaries, employee benefits, international standards.

52

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

УДК 368.029
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Розглянуто основні тенденції функціонування українського ринку перестрахування. Визначено низку
проблем, які необхідно вирішити для стабілізації страхового ринку в умовах фінансової кризи та
важливість їх вирішення для його подальшого розвитку і ефективного функціонування. Запропоновано найбільш оптимальні шляхи вирішення існуючих проблем та напрями ефективного розвитку
вітчизняного ринку перестрахування.
Ключові слова: страховий ринок, перестрахування, ринок перестрахування, тенденції перестрахування, попит на перестрахові послуги, пропозиція страхових послуг, кон’юнктура ринку перестрахування, фінансовий ринок.

Постановка проблеми. Трансформація суспільних відносин, що супроводжується розвитком підприємницької діяльності та зростанням ступеню підприємницького ризику, формуванням конкурентного
середовища, підвищенням ризикованості функціонування страхового ринку в умовах невизначеності,
низьким рівнем його фінансової ємності та капіталізації, створює об’єктивні передумови для розвитку ринку перестрахування. Водночас становлення
вітчизняного ринку перестрахування відбувається
в умовах нестабільності політичних і економічних
відносин в суспільстві; недоліків у законодавчому
регулюванні перестрахувальних відносин; неадекватності страхового законодавства завданням і рівню
економічних реформ; фінансової кризи і скорочення
інвестицій; низького рівня страхової культури, матеріального добробуту населення та його соціального
забезпечення [1]. Відповідно, дослідження сучасних
тенденцій та визначення пріоритетів розвитку ринку
перестрахування України є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку ринку перестрахування досліджено
в працях таких авторів, як О.Й. Жабинець, О.Ю. Лайков, О.В. Меренкова, Л.О. Позднякова. Аналіз основних закономірностей розвитку вітчизняного ринку
перестрахування проведено Д.П. Расшиваловим,
О.М. Теребус, К.Є. Турбіною. Водночас відчувається дефіцит спеціальних, ґрунтовних досліджень,
які стосуються визначення особливостей, проблем
та перспектив подальшого розвитку ринку вихідного
перестрахування. Значний внесок у дослідження
розвитку ринку перестрахування в період кризи
зробили такі вчені-економісти, як В.Д. Базилевич,
О.О. Власенко, О.В. Козьменко, Н.В. Ткаченко та ін.

Утім, напрямки, пов'язані з формуванням і реалізацією антикризової політики перестрахового ринку
та розв'язанням проблем його трансформації й розвитку, потребують подальшого розвитку.
Метою статті є визначення особливостей становлення ринку перестрахування, його основних
проблем розвитку та шляхів їх вирішення в умовах
кризових явищ національної економіки.
У відповідності до поставленої мети визначимо
коло завдань, спрямованих на її досягнення:
– проаналізувати сучасний стан вітчизняного
ринку перестрахування;
– визначити проблеми його розвитку;
– запропонувати ряд заходів, у результаті реалізації яких ринок перестрахування України поступово
й цілеспрямовано інтегруватиметься в міжнародний
простір.
Виклад основного матеріалу. В умовах активізації конвергентних процесів та їх впливу на світову
економічну систему значної уваги потребує забезпечення фінансової безпеки як окремого суб’єкта
господарювання, так і держави в цілому. Для підтримки фінансової стійкості вітчизняні страхові
компанії дедалі активніше та в більших масштабах
починають виходити за межі внутрішнього страхового ринку через перерозподіл частини своїх ризиків
у перестраховиків-нерезидентів [2].
За договорами перестрахування ризиків за 2014 рік
українські страховики (цеденти, перестрахувальники)
сплатили часток страхових премій 9 704,2 млн. грн.
(за 2013 рік – 8 744,8 млн. грн.), з яких:
• перестраховикам-нерезидентам – 1 530,5 млн.
грн., що на 6,4% менше порівняно з 2013 роком (за
2013 рік – 1 634,4 млн. грн.);
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• перестраховикам-резидентам – 8 173,7 млн.
грн., що на 15,0% більше порівняно з відповідним
показником 2013 року (за 2013 рік – 7 110,4 млн. грн.).
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Рис. 1. Сплачено часток страхових премій
українськими страховиками у 2013-2014 рр.
за договорами перестрахування ризиків
Загальна сума часток страхових виплат, компенсованих перестраховиками, становила 640,9 млн.
грн. (за 2013 р. – 486,7 млн. грн.), в тому числі компенсовано:
• перестраховиками-нерезидентами
–
468,5 млн. грн. (за 2013 рік – 401,5 млн. грн.);
• перестраховиками-резидентами – 172,4 млн.
грн. (за 2013 рік – 85,2 млн. грн.).
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Рис. 3. Структура вихідного перестрахування
за видами страхування станом на 31.12.2014
(млн. грн.)
– страхуванню виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій на 111,9% – з 205,4 млн. грн. до
435,2 млн. грн.;
– страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів («Зелена карта») на
20,2% – з 125,6 млн. грн. до 151,0 млн. грн. [3].
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Рис. 4. Динаміка росту перестрахових премій
у 2013-2014 рр, млн. грн.
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Рис. 2. Загальна сума часток страхових виплат,
компенсованих перестраховиками у 2013-2014 рр.
На збільшення операцій вихідного перестрахування за 2014 рік вплинуло збільшення на 15,0%
перестрахування в середині країни. При цьому, на
6,4% зменшилась операції з перестрахування із страховиками-нерезидентами [3].
Структура вихідного перестрахування за видами
страхування станом на 31.12.2014 (млн. грн.) зображена на рисунку 3.
Страхові премії сплачені на перестрахування
станом на 31.12.2014 у порівнянні з відповідним
періодом минулого року збільшились на 11,0% або
на 959,4 млн. грн.. На збільшення вихідного перестрахування здебільшого вплинуло зростання перестрахування фінансових ризиків на 847,9 млн. грн.
або на 51,9%. Крім того, ріст перестрахових премій
проти аналогічного періоду 2013 року відбувся по:
– страхуванню вантажів та багажу на 63,0% – з
638,1 млн. грн. до 1 040,4 млн.грн.;
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При цьому, відбулось зменшення вихідного перестрахування за такими видами страхування, як:
– страхування майна на 10,4% – з 1 804,8 млн.
грн. до 1 616,3 млн. грн.;
– страхування від нещасних випадків на 30,4% –
з 476,7 млн. грн. до 331,9 млн. грн.;
– страхування відповідальності перед третіми особами на 11,9% – з 974,5 млн. грн. до 858,8 млн. грн.;
– страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ на 6,0% – з 1 281,7 млн. грн. до
1 204,4 млн. грн.
У структурі вихідного перестрахування станом
на 31.12.2014 найбільше сплачено часток страхових
премій за такими видами страхування, як:
– страхування фінансових ризиків – 2 480,5 млн.
грн. або 25,6% (станом на 31.12.2013 – 1 632,6 млн.
грн. або 18,7%);
– страхування майна – 1 616,3 млн. грн. або 16,7%
(станом на 31.12.2013 – 1 804,8 млн. грн. або 20,6%);
– страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ – 1 204,4 млн. грн. або 12,4% (станом на 31.12.2013 – 1 281, 7 млн. грн. або 14,7%);
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млн. грн.

– страхування вантажів та багажу – 1 040,4 млн.
грн. або 10,7% (станом на 31.12.2013 – 638,1 млн.
грн. або 7,3%);
– страхування відповідальності перед третіми
особами – 858,8 млн. грн. або 8,8% (станом на
31.12.2013 – 974,5 млн. грн. або 11,1%) [3].
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1804,8
1616,3
1281,7
1204,4

974,5
2013

858,8

2014

476,7
331,9
страхування майна

страхування від
страхування
страхування від
вогневих ризиків та відповідальності нещасних випадків
ризиків стихійних
перед третіми
явищ
особами

У 2014 році частка внутрішнього вихідного перестрахування зросла на 5,8 в.п. порівняно з 2013 роком
та перевищила на 24,9 в.п. показник 2012 року.
Частка зовнішнього вихідного перестрахуванням
протягом 2012 – 2014 років майже не змінилась, її
значення не перевищує 6% [3] (рис. 7).
Протягом 2012 – 2014 років помітно збільшились
обсяги внутрішнього перестрахування з 48,8% у
2012 році до 84,2% у 2014 році. Частка нерезидентів у вихідному перестрахуванні має тенденцію до
зменшення з 51,2% у 2012 році до 15,8% у 2014 році.
На рис. 8 представлено структуру перестрахування
ризиків у нерезидентів за 2014 рік.
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Рис. 5. Зменшення вихідного перестрахування
за видами страхування
Співвідношення вихідного перестрахування до
валових страхових премій станом на 31.12.2014 становило 36,3%, що на 5,8 в.п. перевищує аналогічний
показник минулого року та на 24,6 в.п. більше показника 2012 року (станом на 31.12.2013 – 30,5%, станом на 31.12.2012 – 11,7%,) (рис. 6).
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Рис. 6. Частки вихідного перестрахування
у співвідношенні до валових страхових премій
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Рис. 8. Частка страхових платежів,
яка належить перестраховику-нерезиденту,
станом на 31.12.2014 (млн. грн.)
Зменшення обсягу вихідного зовнішнього перестрахування, пов'язане в першу чергу зі зменшенням обсягів операцій перестрахування з Російською
Федерацією (частка зменшилась на 20,7 в.п.). Структура вихідного перестрахування за 2014 рік зазнала
змін на користь таких країн, як Сполучене Королівство Велика Британія (на 8,3 в.п.), Німеччина
(на 6,0 в.п.), Швейцарія (на 2,6 в.п.) [3].
Ключовими показниками розвитку перестрахового ринку є передані й отримані премії, структура
премій, рівень виплат. Для оцінки рівня розвитку
ринку можуть використовуватись такі критерії, як
відношення перестрахувальних премій до страхових, концентрація ринку, диверсифікація ризиків.
На розвиток перестрахування впливає ряд факторів, які можна поділити на внутрішні та зовнішні.
До внутрішніх факторів можна віднести законодавчу вимогу перестраховувати ризики, які перевищують 10% місткостей компаній, «зарегульованість» зовнішнього перестрахування, жорсткі умови
роботи брокерів, вплив перерахованої премії на
податкові зобов’язання (від суми премії) та слабка
капіталізація ринку внаслідок відкладеного інвестиційного попиту. До зовнішніх факторів можна віднести великі місткості міжнародних перестраховиків,
масова пропозиція офшорного перестрахування,
вимоги до наявності рейтингів перестраховиків,
резервування обмеження на обсяг перевезення та
продажу валюти, концентрація міжнародного ринку
перестрахування за рахунок злиттів та поглинань.
Серед проблем, які потребують найшвидшого
вирішення, слід відзначити необхідність удоскона-
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лення законодавчої, інформативно-правової та нормативної бази як страхування, так і перестрахування.
В рамках трансформаційних процесів підвищується
роль перестраховика як поєднуючої ланки між внутрішнім, регіональним та міжнародним ринком.
Проблема адаптації і гармонізації законодавчої бази
до міжнародних стандартів страхових і перестрахувальних норм права також актуальна [4].
Перестрахові компанії у процесі формування пропозиції на свої послуги повинні вирішити ряд проблем
для уникнення ризиків, які виникають у процесі професійної діяльності. Їх вирішення прямо впливатиме
на обсяги пропозицій перестрахових послуг. До ризиків, що притаманні перестраховим компаніям і впливають на обсяг попиту і пропозиції, належать: ризик,
пов’язаний зі спеціалізацією перестраховика; ризик
територіальної диверсифікації ринків, прийнятих у
перестрахування; ризик невірної оцінки і тарифікації,
що приймаються у перестрахування; ретроцесійний
ризик; ризик кредитоспроможності; інвестиційний
ризик; валютний ризик; ризик часу; ризик зміни фаз
ділового циклу на глобальному ринку перестрахування; ризик, що виникає через зв’язок між світовим
ринком страхових послуг і глобальним ринком перестрахування; ризик зміни фаз ділового циклу світової
економіки; ризик політичної нестабільності в державах з розвинутими ринками страхових і перестрахових послуг; ризик виникнення кризи світового фінансового ринку через неплатоспроможність великих
банків або страхових компаній.
Стабільність ринку перестрахування впливає
на рівень попиту та пропозиції на його послуги
не тільки на національному, але й на глобальному
ринку [5].

Аналіз ринку перестрахування в Україні та тенденції його дальшого розвитку показали таке:
– український ринок перестрахування перебуває
на стадії становлення розвитку та організації. Процес виділення перестрахування в самостійний вид
фінансової діяльності тільки розпочинається;
– перестрахування є багатогранним процесом, що
впливає як на економічну діяльність суб’єктів господарювання, так і на їх соціальну складову;
– держава повинна бути зацікавлена у розвитку
перестрахування, оскільки це сприяє вирішенню
соціальних проблем у розрізі розв’язання екологічних питань, зменшує витрати бюджетних коштів та
знижує відплив фінансових ресурсів за кордон, що
обумовлює зростання інвестиційної привабливості не
тільки страхового ринку а й національної економіки;
– вітчизняний ринок перестрахування розвивається паралельно з класичним ринком страхування,
але незначна ємність українських компаній не дозволяє їм перестраховувати значні ризики, що спричинює відплив капіталу за кордон [6].
На нашу думку, перестрахування як вид діяльності має здійснюватися професійними перестраховиками з дотриманням норм законодавства всіма
суб’єктами ринку і стандартів щодо провадження
міжнародної перестрахувальної діяльності. Тому
перестрахувальна діяльність повинна підлягати
ліцензуванню, що дасть право перестраховикам приймати ризики за всіма видами страхування й визначить статус перестрахувальної компанії, сформує
єдині правила і принципи ведення пере страхувального бізнесу [7].
Таким чином, роль держави у прискоренні розвитку вітчизняного ринку перестрахування є очевидТаблиця 1

Процедури у перестрахуванні
Сфера
Зміст процедури
запровадження
Договори перестрахування повинні укладатися в такий спосіб, який би дозволив іденвид страхування і види ризиків, прийнятих у перестрахування. Політика і
Оцінка і тарифікація тифікувати
процедури перестраховика щодо оцінки і тарифікації ризиків повинні включати вимоги
ризиків
стосовно отримання від страховика достатньої інформації про ризик, що приймається в
перестрахування.
Перестраховик повинен ідентифікувати, контролювати і вимірювати концентрацію
ризиків по кожному виду страхування. Він повинен, де необхідно, застосовувати модекатастрофічних подій, щоб контролювати кумуляцію збитків. Перестраховик
Акумуляція ризиків лювання
також повинен встановити ліміт відповідальності на весь портфель ризиків і по кожному
виду страхування, щоб обмежити вплив ситуації, коли кілька видів страхування будуть
задіяні однією страховою подією.
Перестраховик повинен мати політику і процедури для визначення і формування достатРезерви
ніх резервів, які повинні відповідати специфіці його діяльності.
Перестраховик повинен мати політику і процедури щодо: вибору ретроцесіонера і придбання в нього покриття, лімітів ретроцесії, оцінки результатів програми ретроцесії. ПереРетроцесія
страховик повинен ідентифікувати, контролювати і здійснювати моніторинг умов договорів ретроцесії, зокрема, щодо кумуляції відповідальності у одного ретроцесіонера.
Договори
Перестраховик повинен встановити процес періодичного обліку договорів перестрахуперестрахування
вання.
Перестраховик повинен: ухвалити процедури щодо визначення виду інвестицій, встановити ліміти за видами активів і визначити види активів, які можна інвестувати на довгота
Інвестиції
короткостроковий період, оцінювати інвестиційні ризики та контролювати дотримання
інвестиційної політики.
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ною, і поява професійних перестрахових компаній
неможлива без розробки відповідної законодавчої
бази, яка б регламентувала питання, пов'язані з умовами створення перестрахових компаній, ліцензування їх діяльності, розміщення резервів, взаємодії зі
страховими компаніями і брокерами та ін. Виходячи
з цього, передумовою розвитку інституту професійних перестраховиків в Україні повинні бути спільні
зусилля всіх учасників страхового і перестрахового
ринків та державних органів регулювання відносно
створення відповідних нормативно-правових засад
організації даного процесу [8].
Зважаючи на стратегічну мету України – набуття
членства в Європейському Союзі (ЄС), слід зазначити, що сьогодні в ЄС ведеться дискусія щодо
встановлення єдиних підходів до державного регулювання перестрахувальної діяльності, що, на думку
Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою
діяльністю (IAIS), сприяло б [9]:
– зміцненню фінансової стійкості страхових компаній;
– підвищенню ефективності вимог органів
нагляду;
– підвищенню ефективності ринку перестрахування;
– зменшенню витрат учасників ринку перестрахування і органів нагляду;
– покращенню прозорості і відкритості ринку
перестрахування, зменшенню кредитного ризику
страховиків.
Серед іншого, пропонується затвердити уніфіковані процедури, які будуть запроваджені й виконуватись всіма перестраховими компаніями, що зареєстровані в країнах – членах ЄС (табл. 1) [9].
Саме входження країни у світове співтовариство безпосередньо вплине на розвиток її
внутрішнього ринкового середовища, зокрема
на забезпечення умов глобального розвитку
вітчизняного ринку перестрахування. Основним
напрямом інтеграції перестрахувального ринку
в світовий економічний простір є гармонізація
страхового законодавства в Україні та його відповідність міжнародним стандартам, ступінь відкритості ринку для іноземних перестраховиків та
підвищення якості експортно-імпортних перестрахувальних операцій. Сучасні реалії інтеграційних
відносин передбачають ліквідацію законодавчих й
економічних бар’єрів між національними ринками
страхування та перестрахування, формування глобального страхового простору для вільного переміщення перестрахувальних послуг і капіталів
через національні кордони [10].

В умовах глобалізації й інтернаціоналізації ринків фінансових послуг великого значення для розвитку ринку перестрахування в Україні набуває розширення його інфраструктури. Створення пулової
системи перестрахування, інституту перестрахових
брокерів та висока кваліфікація спеціалістів перестрахової діяльності надають широкі можливості
для цесії й ретроцесії (первинного й подальшого
перерозподілу) значних за обсягами ризиків як на
національному ринку, так і за кордоном. Завдяки
розширенню інфраструктури українського ринку
перестрахування можна буде не тільки передавати
ризики в перестрахування нерезидентам, а й проводити “експорт страхових гарантій”. У результаті
реалізації перелічених заходів вітчизняний перестраховий ринок поступово й цілеспрямовано інтегруватиметься в міжнародний простір [11].
Отже, сформувати ринковий механізм стабілізації
економіки в умовах фінансової кризи можна лише в
разі розроблення виваженої державної стратегії розвитку національного ринку перестрахування, що
повинна бути спрямована на [12]:
• запровадження ліцензування перестрахової
діяльності та створення професійних перестраховнх
компаній;
• консолідацію ринку перестрахування та формування фінансово потужних перестрахових компаній;
• посилення законодавчих вимог до якості,
видів і структури активів, із яких формуються страхові резерви та статутний капітал;
• стимулювання й участь держави у створенні
перестрахових пулів;
• протидію на державному рівні використанню
перестрахування для легалізації кримінальних доходів;
• систематичний моніторинг перестрахової
діяльності та вжиття заходів із запобігання порушенням у цій сфері.
Висновки. Розвиток світової економіки і міжнародних економічних відносин, входження України
до системи світових господарських зв’язків і перебудова національної економіки вимагають розвитку
страхового ринку України з урахуванням світового
досвіду відповідно до національних особливостей.
Аналіз сутності страхування в ринковій економіці
свідчить про необхідність розвитку страхування і
його величезну роль як надійного механізму захисту
від можливих ризиків, зростання яких останнім
часом спостерігається у всьому світі, як важливого
чинника стабільності суспільного виробництва,
неперервності та безперебійності процесу відтворення, ефективного засобу реалізації інвестиційної
політики держави.
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У статті розглянуто особливості організації обліку та розподілу загальновиробничих витрат при
визначенні загальної суми понесених витрат і обчисленні собівартості продукції, оскільки це питання
в сучасних умовах адаптування бухгалтерського і податкового обліку потребує відповідного обґрунтування, в зв’язку з чим постає необхідність розробки облікової політики підприємства щодо обліку
та розподілу загальновиробничих витрат. Розглянуто етапи обліку загальновиробничих витрат,
їх відображення у згідно чинного податкового законодавства та діючих П(С)БО, а також методику
обліку загальновиробничих витрат і бази їх розподілу.
Ключові слова: витрати, загальновиробничі витрати, база розподілу, постійні та змінні витрати,
собівартість продукції, методика обліку.

Постановка проблеми. Важливими показниками
успішної роботи підприємств саме лікеро-горілчаної
промисловості є прибутковість (рентабельність) та
швидкий оборот капіталу. Тому зменшення витрат є
внутрішнім чинником успішної фінансово-господарської діяльності підприємства. Труднощі викликає і
процес віднесення загальновиробничих витрат до
постійних і змінних, оскільки цей поділ в окремих
ситуаціях має ознаки умовного. Питанням обліку та
розподілу загальновиробничих витрат приділяється
достатньо значна увага, як і вибору оптимальної
бази розподілу. Проте важливими аспектами залишаються класифікації загальновиробничих витрат,
розробка нових підходів до їх розподілу, обґрунтування баз розподілу, недоліки групування зазначених
витрат у законодавчо-нормативній базі, недосконалість методики обліку та включення їх до собівартості. Актуальності також набуває рух у напрямі
удосконалення управління загальновиробничими
витратами у загальній системі менеджменту підприємства. Та все ж відсутність предметних методологічних рекомендацій з даних питань призводить до:
проблематичності накопичення витрат у процесі
діяльності підприємства, нечіткого розподілення
різних видів витрат, необґрунтованого вибору бази
розподілу, методики, в результаті – не відображення
витрат, недостовірність визначення собівартості
окремих видів послуг, обмеженості облікової інформації, необхідної для управлінням підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Розв'язанню проблем щодо обліку та розподілу
загальновиробничих витрат на підприємствах різних галузей приділили увагу вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких варто назвати Р.В. Волощука,
С.Ф. Голова, О.М. Королика, П.О. Куцика, О.В. Лапчука, Т.М. Сльозко, В.І. Олейніченка. Проте питання
обліку та розподілу загальновиробничих витрат в
сучасних умовах господарювання розкриті недостатньо та потребують додаткового дослідження.

Метою дослідження є розгляд особливостей
обліку та розподілу загальновиробничих витрат відповідно до діючого законодавства, а також дослідження етапів розподілу ЗВВ.
Виклад основного матеріалу. В Україні продовжується реформування системи бухгалтерського
обліку із відповідно наближенням до міжнародних
стандартів фінансової звітності. Найбільша кількість господарських операцій, що здійснюються на
підприємстві, пов'язана з виникненням витрат. Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» під витратами
розуміють зменшення економічних вигод внаслідок
вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу в наслідок
його вилучення або розподілу власниками), за умови,
що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Загальновиробничі витрати поділяються на
постійні й змінні. До постійних загальновиробничих
витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними
(або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності.
Постійні загальновиробничі витрати розподіляються
на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі
витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може
перевищувати їх фактичної величини. Їх облік згідно
з інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій
ведеться на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати».
Аналітичний облік витрат ведеться за місцем виникнення і статтями витрат. Місцями виникнення загальновиробничих витрат є виробничі підрозділи (цехи,
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Таблиця 1
Відображення загальновиробничих витрат в податковому та бухгалтерському обліку
Бухгалтерський облік
Податковий облік
Витрати на управління виробництвом (оплата праці працівників апарату управління цехами, дільницями відповідно до законодавства тощо
Внески на соціальні заходи, визначені ст. 143 ПКУ;
медичне страхування, страхування відповідно до
Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» від
Відрахування на соціальні заходи й медичне страху09.07.2003 р. № 1057, страхування за довгостроковими
вання апарату управління цехами, дільницями
договорами страхування життя у межах, визначених
абз. 2 і 3 п. 142.2 ПКУ, працівників апарату управління
цехами, дільницями
Витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо
Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення
Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення
Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення
Витрати на вдосконалення технології й організації
Витрати на вдосконалення технології та організації
виробництва (оплата праці та відрахування на соцівиробництва (оплата праці та внески на соціальні
альні заходи працівників, зайнятих удосконаленням
заходи, визначені ст. 143 ПКУ, працівників, зайнятих
технології та організації виробництва, поліпшенням
удосконаленням технології та організації виробництва,
якості продукції, підвищенням її надійності, довгополіпшенням якості продукції, підвищенням її надійвічності, інших експлуатаційних характеристик у
ності, довговічності, інших експлуатаційних хараквиробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних теристик у виробничому процесі; витрати матеріалів,
комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата
придбаних комплектувальних виробів і напівфабрикапослуг сторонніх організацій тощо)
тів, оплата послуг сторонніх організацій
Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень
Витрати на обслуговування виробничого процесу
(оплата праці загальновиробничого персоналу; внески
Витрати на обслуговування виробничого процесу
на соціальні заходи, визначені ст. 143 ПКУ; медичне
(оплата праці загальновиробничого персоналу; відстрахування, страхування відповідно до Закону
рахування на соціальні заходи, медичне страхування
№ 1057 та страхування за довгостроковими договоробітників та апарату управління виробництвом;
рами страхування життя в межах, визначених абз. 2 і 3
витрати на здійснення технологічного контролю за
п. 142.2 ст. 142 ПКУ, робітників та працівників апарату
виробничими процесами та якістю продукції, робіт,
управління виробництвом; витрати на здійснення
послуг)
технологічного контролю за виробничими процесами
та якістю продукції, робіт, послуг)
Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону
Витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені
навколишнього природного середовища
відповідно до законодавства
Інші загальновиробничі витрати (внутрішньозаводське
Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення
переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів,
матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі інструментів із складів до цехів і готової продукції на
складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі склади); нестачі незавершеного виробництва, нестачі
незавершеного виробництва; нестачі і втрати від
та втрати від псування матеріальних цінностей у цехах
псування матеріальних цінностей у цехах; оплата про- у межах норм природного убутку згідно із затверджестоїв тощо)
ними центральними органами виконавчої влади та
погодженими Мінфіном нормативами
Суми витрат, пов'язаних із підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління
¬
якістю, систем екологічного управління, персоналу,
встановленим вимогам відповідно до Закону «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 р. № 2406
Суми витрат, пов'язаних з розвідкою/дорозвідкою та
облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що
використовуються для розробки нафтових та газових
¬
родовищ, понесених з моменту зарахування таких свердловин до експлуатаційного фонду, а також інших витрат,
пов'язаних з придбанням/виготовленням основних засобів, які підлягають амортизації згідно із ст. 48 ПКУ
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дільниці). Адміністративні, позавиробничі та інші
виробничі витрати розподіляються між виробленими
лікеро-горілчаними виробами пропорційно до обсягу
виготовленої продукції в оптово-відпускних цінах.
Змінні загальновиробничі витрати для включення їх
до собівартості реалізованої продукції розподіляють
з використанням бази розподілу – обсягу фактично
вироблених лікеро-горілчаних виробів. Постійні
витрати, як правило, розподіляють з використанням
бази розподілу – нормальної потужності лікеро-горілчаних виробів [4].
З 01.08.2011 р. собівартість виготовлених та
реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих
послуг складається не тільки з прямих витрат, як
було раніше. До неї додалися загальновиробничі
витрати, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт,
наданих послуг відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Тому розглянемо
детальніше відображення загальновиробничих
витрат відповідно до вимог нового законодавства
(табл. 1) [2; 4].
Отже, як видно з таблиці 1, деякі загальновиробничі витрати обліку визначені однаково, як у податковому, так і бухгалтерському обліку, інші ж відрізняються. Тобто ще на стадії формування переліку
загальновиробничих витрат виробленої продукції
можуть виникнути певні розбіжності за двома системами обліку. Якщо у підприємства таких розбіжностей немає, тобто склад загальновиробничих витрат
однаковий, то постає питання щодо доцільності
застосування одного принципу їх розподілу в податковому та бухгалтерському обліку.

Розподіл загальновиробничих витрат на підприємствах, що виробляють лікеро-горілчану продукцію, здійснюється в такому порядку:
а) виходячи з очікуваного обсягу виробництва на
один або декілька років визначається нормальний
та фактичний рівень виробничої потужності і сума
змінних та постійних загальновиробничих витрат.
При цьому враховуються технічні характеристики,
змінний режим, експлуатаційне забезпечення, обсяг
виробництва та інші умови в залежності від особливостей обраної бази розподілу. Зокрема, змінні та
постійні загальновиробничі витрати визначаються
за фактичними обліковими даними минулих періодів. Якщо підприємство не веде окремого обліку
постійних та змінних витрат, або за обліковими
даними неможливо визначити фактичну суму таких
витрат, то для визначення змінних витрат може бути
визначена питома вага цих витрат на одиницю продукції. Наприклад, витрати на електроенергію при
незмінних тарифах будуть рости прямо пропорційно
до росту обсягу виробництва. В зв'язку з цим, суми
змінних витрат можуть бути визначені як добуток
обсягу виробництва на суму змінних витрат, розрахованих на одиницю продукції;
б) розраховуються коефіцієнти (нормативи)
розподілу постійних та змінних загальновиробничих витрат на одиницю бази розподілу (на 1
дал, 1 т тощо) шляхом ділення суми постійних та
змінних загальновиробничих витрат при нормальному рівні потужності на кількість відпрацьованих машино-годин, кількість одиниць продукції
чи інших величин в залежності від обраної бази
розподілу;
Таблиця 2

Послідовність розподілу загальновиробничих витрат
Етапи
Порядок дій
Характеристика етапу
Класифікація
загальновиробничих
Необхідно
всі
загальновиробничі
витрати класифікувати на змінні
І
витрат
та постійні.
Підприємство самостійно обирає базу розподілу, однак обраний
критерій обов'язково повинен указувати на зв'язок між загальновиробничими витратами й причинами, які впливають на їх велиІІ
Вибір бази розподілу
чину. Кожне підприємство обирає за базу розподілу таку характеристику виробничого процесу, зміна якої найбільшою мірою
впливає на величину загальновиробничих витрат.
При визначенні нормальної потужності за показником минулих
Визначення нормальної
років може бути підрахована середня сума прямих матеріальних
ІІІ
потужності
витрат, годин праці, заробітної плати, обсягів діяльності тощо
залежно від того, яка база прийнята до розподілу..
Розрахунок
планових
нормативів
Обчислити суми постійних і змінних загальновиробничих витрат
ІV
постійних і змінних витрат
за умови досягнення підприємством нормальної потужності.
Розрахунок
суми
фактичних
Необхідно обчислити фактичну суму понесених загальновиробV
загальновиробничих витрат
ничих витрат із виділенням постійних і змінних витрат.
За допомогою визначеної ставки при нормальній потужності
Розподіл постійних витрат на
обчислити суму постійних розподілених витрат, а потім від
VІ
розподілені та нерозподілені
загальної суми постійних вирахувати постійні розподілені, щоб
розрахувати постійні нерозподілені загальновиробничі витрати.
Відповідно до виробничої собівартості відносяться всі змінні й
Віднести загальновиробничі
VІІ
розподілені загальновиробничі, а до собівартості реалівитрати на собівартість продукції постійні
зованої продукції – постійні нерозподілені витрати.
VІІІ

Розподіл загальновиробничих
витрат між видами продукції

Необхідно розподілити змінні та постійні розподілені загальновиробничі витрати між конкретними видами продукції.
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в) розрахований коефіцієнт (норматив) на
постійні загальновиробничі витрати помножується
на фактичну величину обраної бази розподілу за
звітний період, одержана сума вважається розрахованою нормою постійних фактичних витрат звітного
періоду;
г) розрахована норма постійних фактичних витрат
звітного періоду порівнюється з сумою постійних
фактичних витрат звітного періоду (яка в свою чергу
визначається як різниця між загальною сумою фактичних загальновиробничих витрат за звітний період
та сумою змінних фактичних витрат цього ж періоду,
обчисленою прямим шляхом на підставі первинних
документів) [1].
Постійні фактичні витрати, що не перевищують
розрахованої норми, вважаються розподіленими
витратами і включаються до виробничої собівартості, а надлишок – нерозподіленими постійними
витратами. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не
може перевищувати їх фактичну величину.
Розглянемо також етапи розподілу ЗВВ (табл. 2) [3].
Висновки. Завдяки різновиду продукції підприємств лікеро-горілчаної промисловості, осо-

бливості технології їх виробництва, розбіжності
відображення інформації у фінансовому та податковому обліку під час формування виробничої
собівартості та собівартості реалізованої продукції ускладнюють процес формування облікової
інформації для аналізу та прийняття управлінських
рішень. Застосування галузевої ознаки формування
собівартості продукції та організації обліку витрат
за кожною групою та видом продукції для кожного цеху (внутрішньогосподарського) підрозділу,
у розрізі прямих і непрямих витрат підприємств
лікеро-горілчаної промисловості забезпечить створення ефективної системи управління витратами з
урахуванням їх впливу на доходи та прибуток підприємства. Для систематизації обліку загальновиробничих витрат пропонується ведення аналітичного обліку по рахунку 91 «Загальновиробничі
витрати» з відкриттям нових субрахунків. Запропоновано можливі бази розподілу загальновиробничих витрат . Таким чином, запропоновані пропозиції щодо вирішення нагальних проблем з обліку і
розподілу загальновиробничих витрат, забезпечить
достатні конкурентні переваги підприємств лікерогорілчаної промисловості.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Кузева Ю.М.
студент
Винницкого торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета
В статье рассмотрены особенности организации учета и распределения общепроизводственных расходов при
определении общей суммы понесенных расходов и исчислении себестоимости продукции, поскольку этот
вопрос в современных условиях адаптации бухгалтерского и налогового учета требует соответствующего
обоснования, в связи с чем возникает необходимость разработки учетной политики предприятия по учету и
распределения общепроизводственных расходов. Рассмотрены этапы учета общепроизводственных расходов,
их отражение в соответствии с действующим налоговым законодательством и действующих П(С)БУ, а также
методику учета общепроизводственных расходов и базы их распределения.
Ключевые слова: затраты, общепроизводственные расходы, база распределения, постоянные и переменные
издержки, себестоимость продукции, методика учета.
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FEATURES OF ACCOUNTING AND DISTRIBUTION OF GENERAL PRODUCTION
EXPENSES OF THE ENTERPRISE
Kuzieva Iu.M.
Student
Vinnytsia rade and Economic Institute of
Kyiv National University of Trade and Economics
The features of organization of accounting and distribution of general production expenses of the enterprise were
considered in the article in determining of the total amount of costs incurred and the calculation of production costs,
since the issue in the present conditions adapting accounting and tax accounting requires the study, in connection with
what is necessary to create accounting policy of accounting and allocation of general production expenses. The stages
of accounting of general production expenses accounting also were considered in accordance with the current tax law,
and the metodology of accounting general production expenses and their distribution.
Keywords: costs, overhead costs, distribution base, fixed and variable costs, production costs, methods of accounting.
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ
ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
Нараган Л.В.
студент
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Розглянуто сутність системи внутрішньогосподарського контролю, який дозволяє оперативно перевіряти та координувати господарсько-виробничу діяльність бригади, цеху, підприємства; своєчасно
визначати економічну та виробничу доцільність кожної операції, знижувати витрати за всіма елементами, що входять до складу собівартості продукції і впливають на кінцевий результат діяльності
підприємства. Представлено до практичного впровадження систему внутрішньогосподарського
контролю в процесі налагодження якої потрібно налагодження тісного взаємозв’язку таких основних
компонентів: управлінський контроль та контрольне середовище; визнання та оцінка ризику; здійснення контролю та розподіл повноважень; інформаційні системи управління та комунікації.
Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, виробництво, реалізація, інвентаризація.

Постановка проблеми. У сучасних умовах
господарювання на підприємствах збільшується
потреба в інформації про те, скільки коштує йому
виробництво продукції, яким є взаємозв’язок між
витратами, обсягами виробництва та його рентабельністю, в яких напрямках слід шукати резерви
зниження цих витрат з метою ефективного контролю виробництва та реалізації продукції. Тому для
керівництва господарюючого суб’єкту все більшого
значення набуває налагодження ефективної системи
внутрішньогосподарського контролю виробництва,
і саме він має стати засобом досягнення оптимального рівня рентабельності виробництва та реалізації
продукції (робіт, послуг).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми налагодження ефективної системи контролю
знайшли відображення в працях вітчизняних вчених:
О.С. Бородкіна, Г.Г. Кірейцева, М.М. Коцупатрого,
В.Г. Лінника, В.В. Сопко, М.С. Пушкара, Н.М. Ткаченко, М.Г. Чумаченка та інших.
Формулювання цілей статті. Метою статті
виступило дослідження методики внутрішньогосподарського контролю процесу виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг).
Виклад основного матеріалу. Ринкові відносини зумовлюють необхідність контролю, в
основу якого покладено економічні методи управління підприємством та його виробничими підрозділами. Такий контроль дозволяє оперативно
перевіряти та координувати господарсько-виробничу діяльність бригади, цеху, підприємства;
своєчасно визначати економічну та виробничу
доцільність кожної операції, знижувати витрати за
всіма елементами, що входять до складу собівартості продукції і впливають на кінцевий результат
діяльності підприємства [1]. Таким чином вважаємо за необхідне проводити оперативний (поточний) контроль витрат виробництва та реалізації. З
огляду на технологічні особливості виробництва
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оперативний контроль пропонується здійснюється
у двох організаційних формах.
Перша форма – контроль, який здійснюється безпосередньо на кожному робочому місці, його проводять працівники відділу технічного контролю (ВТК).
Друга форма – контроль, який здійснюється спеціально створеним контрольним апаратом, на основі
контролю інженерно-технічних служб за виробничими процесами та внутрішнього аудиту контрольно-ревізійних служб діяльності цехів (рис. 1).
Ефективність перевірки повноти та достовірності
відображення у бухгалтерському обліку та звітності
інформації про процес виробництва продукції на
підприємстві досягається одночасним проведенням
як функціонального, так і інституційного контролю.
Причому суб’єктами здійснення інституційного
контролю виступають служби або відділи, створені
на підприємстві з метою контролю, зокрема, відділ
технічного контролю, служба внутрішнього контролю, а функціональний контроль передбачає розподіл між працівниками контрольних функцій.
Таким чином, внутрішній контроль операцій з
виробництва продукції передбачає сукупність послідовних етапів, які за їх функціональним призначенням можна згрупувати на певні стадії, дотримання
яких зумовлене виконанням завдань, поставлених
перед суб’єктами контролю.
Важливою складовою оперативно-виробничого
планування має бути оперативно-календарне планування. В умовах ритмічного виробництва, що характеризується обов’язковою послідовністю технологічних
процесів, механічної і хімічної переробки сировини й
устаткуванням великої одиничної потужності, оперативно-календарне планування особливо актуальне.
Календарні плани-графіки слід розробляти на підставі місячних планів виробництва продукції і графіків планово-запобіжного, середнього і капітального
ремонтів основного технологічного й енергетичного
устаткування [5]. Врахування технологічної послі-
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довності для забезпечення кращого використання кожного року, статистична звітність про залишки,
устаткування вимагає при складанні календарних надходження і витрати матеріалів, сигнальні довідки
планів-графіків визначення календарного часу, що заводських складів про матеріали, фактичний запас
відводиться для вироблення того або іншого асорти- яких значно перевищує встановлену норму запасу [3].
менту (вигляду) продукції, врахування послідовності
Поряд з інвентаризацією здійснюється обстевиробництва, часу переходу з одного асортименту ження організації виробництва, забезпеченість цехів
продукції в інший. У графіку необхідно передбачити необхідними інструментами, матеріалами. Це обстекалендарний термін і тривалість ремонту устатку- ження дає можливість виявити зайве і невикорисвання, потреби виробництва в матеріальних і енерге- тане обладнання, перевірити, як ведеться облік виротичних ресурсах, джерела їх отримання.
бітку напівфабрикатів і готової продукції на робочих
Методи внутрішньогосподарського контролю місцях із метою попередження випуску необлікової
нами вважається за доцільне проводити методами продукції, можливих крадіжок і зловживань.
фактичної перевірки. До основних методів фактичЗдійснюється також перевірка технічної докуної перевірки, якими можуть користатися контро- ментації: типових технологічних інструкцій та
лери, виходячи з права самостійно визначати форми основних технологічних процесів виробництва,
і методи перевірки, керуючись вимогами норма- маршрутних технологічних карт, рецептури, номентивних актів і умов договору з суб'єктом чи змісту клатури сировини і матеріалів, норм їх витрачання.
доручення державних органів, відносяться: огляд; Така перевірка здійснюється для забезпеченості
обстеження; інвентаризація; контрольний запуск технологічною документацією всього технологічсировини і матеріалів у виробництво; лабораторний ного процесу. На підставі технологічних карт переаналіз якості матеріалів, товарів, сировини і готової віряють додержання встановленої технології вигопродукції; експертна оцінка; опитування; перевірка товлення продукції, відповідність норм. Практична
обсягів виконаних робіт.
дійсність свідчить, що найбільш ефективною органіУ системі внутрішньогосподарського контролю зація контролю виробництва та реалізації продукції
на стадій виробництва та реалізації важливе зна- є наявність на підприємстві відділу внутрішнього
чення має інвентаризація незавершеного виробни- контролю, який відповідає за встановлення і контрцтва, що дає можливість виявити можливі приписки оль норм та нормативів і є координуючим центром їх
фактичного випуску продукції. Крім того, це дозво- систематизації, розробки, затвердження, перегляду
ляє перевірити реальний обсяг виробленої продукції та контролю усіх процесів. Спеціалісти даного від(виконаних робіт). Для цього застосовують прийоми ділу повинні здійснювати попередній, оперативний,
співставлення обсягу виробленої продукції з її над- заключний і наскрізний контроль за витратами підходженням і оприбуткуванням на склад.
приємства, що дасть змогу узагальнювати інформаДля того, щоб визначити,
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОПЕРАТИВНОГО
чи відповідає обсяг продукції,
КОНТРОЛЮ
що значиться в обліку, фактичній наявності, необхідно під
час перевірки поряд з інвенКонтроль, що здійснюється на
Контроль, що здійснюється спеціальним
таризацією матеріалів прокожному робочому місті ВТК
контрольним апаратом
вести інвентаризацію готової
продукції [2]. На цьому етапі
Контроль ВТК при
Технічний контроль за ресурсами
контролю доцільно аналізуприйманні продукції
вати дані щодо зайвих матеріальних цінностей. У процесі
аналізу визначаються: види
Попередній контроль облікових
матеріалів, по яких виникли
Самоконтроль
документів на витрати
надлишки, кількість зайвих
матеріалів і характеристика
Поточний бухгалтерський контроль
їх споживчих ознак − розДиспетчерський
витрат
міри, якість, призначення,
контроль
сфера можливого використання тощо; причини виникнення надлишків; заходи
Контроль
Ретроспективний контроль витрат
у функціональних
бухгалтерії за звітними періодами
щодо ліквідації надлишків і
відділах
зокрема інформація постачання, реалізація надлишків
з їх допомогою, а у разі відКонтроль за
Внутрішньогосподарський оперативний
виконанням
контроль (аудит)
мови самостійно. Основою
виробничих завдань
аналізу надлишків матеріальних цінностей є дані інвентаризації залишків матеріальних
ресурсів станом на 1 січня Рис. 1. Взаємодія організаційних форм контролю підприємстві
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цію про відхилення від норм, вчасно переглядати ці
норми і попереджувати виникнення понаднормативних втрат.
Загальна оцінка виконання плану реалізації та в розрізі договорів з покупцями по звітних періодах передбачає перевірку виконання графіка відвантаження
готової продукції покупцям замовникам, а саме:
а) перевірка організації обліку у відділах збуту
та відвантаженням продукції покупцям (обстеження
наявності систематизованих переліків асортименту
поставок по замовниках і термінах відвантаження,
відміток про фактичне виконання (дата). Достовірність обліку контролюється методом порівняння
показників накладних на відвантаження з даними
оперативного обліку відділу збуту;
б) перевірка своєчасності відвантаження готової
продукції методом порівняння даних про випуск
продукції та її відвантаження по датах місяця, ураховуючи обсяги залишків на складі, візуальної перевірки документів (розпоряджень, товарно-транспортних накладних);
в) перевірка своєчасності здачі первинних документів про відвантаження продукції покупцям до
бухгалтерії (метод порівняння дати звіту і дати відвантаження);
г) перевірка своєчасності і правильності оформлення платіжних документів для розрахунків з
покупцями (розрахунків-фактур, платіжних доручень-вимог фінансовим відділом, бухгалтерією).
Застосовується метод візуальної перевірки реквізитів документів, аналіз листування з покупцями,
арифметична перевірка обсягів за вартістю, договірних цін, ПДВ;
д) перевірка дотримання методики бухгалтерського обліку, достовірності даних про розрахунки з
покупцями та обсяги реалізації продукції;
ж) перевірка достовірності фінансової звітності
про фінансові результати та податкової звітності з
обсягів реалізації продукції [4].
Для вивчення можливості реального скорочення
залишків готової продукції, що відвантажена (відпущена) покупцям, перевіряється обґрунтованість
кожної суми за термінами відвантаження неоплаченої продукції і причинами несплати рахунків покупцями. Особливу увагу звертають на суми відвантаженої (відпущеної) продукції, що тривалий час не
оплачена покупцями. Обсяг реалізації продукції в
натуральному і в номенклатурному виразі перевіряють з укладеними договорами і комерційними угодами на постачання продукції покупцям. З’ясовують,
чи немає створення резервів не облікованої продукції з метою її реалізації за готівку без оформлення
документів [6].
Контролеру необхідно перевірити наступну
інформацію:
• чи укладені договори на постачання готової
продукції і правильність їхнього оформлення;
• чи правильно оформлені документи на відвантаження продукції;
• чи правильно оформлені ціни на відвантажену
продукцію;
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• чи правильно установлені відпускні ціни з
урахуванням оплати витрат по доставці продукції
від постачальника до покупця відповідно до укладеного договору постачання;
• чи вчасно пред'являлися в банк платіжні
вимоги-доручення за відвантажену продукцію;
• чи правильно оформлені документи по відпуску продукції, якщо продукція відпускається безпосередньо зі складу постачальника;
• чи правильно організований складський облік
готової продукції;
• чи правильно ведеться аналітичний і синтетичний облік відвантаження і реалізації продукції.
Витрати, зв'язані з продажем продукції (товарів,
робіт, послуг) враховуються на рахунку 93 «Витрати
на збут». В процесі перевірки необхідно перевірити:
• правильність включення витрат до складу
витрат на збут;
• дотримання встановлених нормативів витрат
на рекламу;
• дотримання основних положень по обліку
тари;
• правильність відображення в бухгалтерському
обліку товарообмінних операцій чи операцій, здійснюваних на бартерній основі;
• відповідність записів синтетичного й аналітичного обліку записам у головній книзі та балансі
(Звіті про фінансовий стан).
Так, при запровадженні дієвої системи внутрішньогосподарського контролю потрібно враховувати
такі взаємопов’язані компоненти:
– управлінський контроль та контрольне середовище – передбачає основу системи внутрішнього
контролю і забезпечується шляхом визначення організаційної структури та чіткою підзвітністю підрозділів, персоналу;
– визнання та оцінка ризику – визначення ризиків
у відповідних внутрішніх документах, на які наражається підприємство у процесі проведення досліджень та розробок;
– здійснення контролю та розподіл повноважень –
головною характеристикою внутрішнього контролю
є компетентність персоналу, що здійснює функції
контролю і важливим є розподіл функціональної відповідальності або поділ обов’язків;
– інформаційні системи управління та комунікації – інформаційна система пов’язує всі компоненти
системи внутрішнього контролю шляхом складання
й обміну звітами, що містять операційну, фінансову
та консолідовану інформацію, яка дозволяє контролювати операції з досліджуваних витрат.
Слід відмітити, що основною метою контролю виробництва та реалізації продукції (робіт,
послуг) є встановлення достовірності первинних
даних щодо накопичення і списання даних витрат,
повноти та своєчасності відображення первинних
даних у зведених документах і облікових регістрах,
правильності ведення обліку витрат та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації щодо витрат, наведеній в управлінській звітності.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Висновки. Таким чином, внутрішньогосподарський контроль – це спосіб систематичного й активного спостереження за операціями та процесами, які
здійснюються відповідно до заданих критеріїв, що
залежить від своєчасності й правдивості облікової
інформації про всі операції, пов’язані з рухом про-

дукції і сировини, дотриманням відповідних умов
їх зберігання, виробництвом та реалізацією. Він має
бути організований таким чином, щоб забезпечував
виявлення фактів нераціонального використання
ресурсів, запобігання перевитратам сировини й
матеріалів на них тощо.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
Нараган Л.В.
студент
Винницкого торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета
Рассмотрена сущность системы внутреннего контроля, которая позволяет оперативно проверять и координировать хозяйственно-производственную деятельности бригады, цеха, предприятия; своевременно определять экономическую и производственную целесообразность каждой операции, снижать издержки по всем
элементам, которые входят в состав себестоимости продукции и влияют на конечный результат деятельности
предприятия. Представлена к практическому внедрению система внутреннего контроля, в процессе внедрения
которой необходимо налаживания тесной взаимосвязи таких основных компонентов: управленческий контроль и контрольная среда; признание и оценка риска; осуществление контроля и разделение полномочий;
информационные системы управления и коммуникации.
Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, производство, реализация, инвентаризация.

INTERNAL CONTROL THE PRODUCTION AND SALE
OF GOODS (WORKS, SERVICES)
Naragan L.V.
Student
Vinnytsia Trade and Economic Institute of
Kyiv National University of Trade and Economics
The essence of the system of internal control, which allows you to quickly check and coordinate economic and
industrial activity brigade, department, company; promptly identify economic and industrial feasibility of each
operation, reduce costs for all items that are part of production costs and affect the final result of the enterprise.
Presented to the practical implementation of the system of internal control in the adjustment you want to establish
close relationship following main components: management control and monitoring environment; recognition and
risk assessment; control and distribution of powers; information management and communication.
Keywords: internal business control, production, sales, inventory.
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СУЧАСНІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО
ВОДОКОРИСТУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Німко С.І.
аспірант кафедри економіки та управління
Шосткинського інституту
Сумського державного університету
Здійснено дослідження такого виду природних ресурсів, як підземні води, видобуток яких потребує улаштування свердловин. Досліджено механізм державного обліку та моніторингу артезіанських
свердловин, де визначено низку проблем в області управління водокористуванням, що призводять до
збитків. Для попередження еколого-економічних збитків запропоновано розрахунок збору за понадлімітне використання підземних вод на прикладі Сумської області.
Ключові слова: стале водокористування, еколого-економічні збитки, самовільне використання, артезіанські свердловини, збір за понаднормоване використання вод.

Постановка проблеми. Для України проблема
водних ресурсів надзвичайно актуальна, зважаючи
на низький рівень її природної водозабезпеченості.
Залучення значних обсягів води у господарський
обіг, їх забруднення призвели до порушення природної рівноваги, зниження якості води і втрати її самовідновлювальної здатності. І хоча згаданим проблемам приділяється значна увага, коло невирішених
актуальних питань залишається досить широким.
Такий стан, перш за все, зумовлено різносторонністю названих проблем, а також відсутністю дієвого
механізму управління водокористуванням й охорони
водних ресурсів.
Серед особливостей використання різних видів
природних ресурсів одним з актуальних питань є
використання підземних вод. Доцільним вбачаємо
здійснити аналіз механізму оформлення дозволу на
спеціальне водокористування для фізичних осіб,
дослідити порядок державного обліку артезіанських
свердловин, виявлення збитків, які виникають за
рахунок самовільного використання водних ресурсів та визначення напрямків поліпшення управління
користування підземними водами. Недосконалість
розробки теоретичних та практичних аспектів механізму регулювання водокористування в Україні й
обумовили актуальність даної статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Еколого-економічні проблеми водокористування
знаходять широке відображення у наукових працях вітчизняних та зарубіжних науковців таких,
як Веклич О.О., Голян В.А. [7], Данилишин Б.М.
[8], Мельник Л.Г., Сташук В.А., Хвесик М.А. [10],
Яцика А.В. [6] та інших. На сьогодні не достатньо
дослідженою залишається проблема раціонального
використання підземних вод за рахунок артезіанських свердловин.
Постановка завдання. В умовах загострення проблем водокористування та недосконалість державних заходів з вирішення проблем водокористування
вагомого значення набувають фактори, які обумовлюють можливість досягнення і забезпечення еколо-
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гобезпечного водокористування як необхідної умови
добробуту суспільства в цілому.
Вважаємо за необхідне здійснити ґрунтовне
дослідження такого виду природних ресурсів, як
підземні води, видобуток яких потребує улаштування свердловин, а також запропонувати розрахунок збору за понадлімітне використання підземних
вод як ефективного важелю для становлення умов
раціонального їх використання.
Виклад основного матеріалу. За рівнем раціонального використання водних ресурсів та якості
води Україна, за даними ЮНЕСКО, серед 122 країн
світу посідає 95-те місце. Тривалість життя на Україні становить у середньому близько 66 років (у Швеції – 80, у Польщі – 74). Система державного управління у галузі охорони вод потребує невідкладного
реформування у напрямі переходу до інтегрованого
контролю за водними ресурсами. Функції управління та контролю у галузі охорони, використання та
відтворення вод розподілені між різними центральними органами виконавчої влади, що призводить до
їх дублювання, неоднозначного тлумачення положень природоохоронного законодавства та неефективного використання бюджетних коштів [9].
Зазначене вище свідчить про те, що Україна сьогодні перебуває у стані затяжної еколого-економічної кризи, яка має тенденцію до поглиблення. Крім
того, як констатує В.О. Лук’янихін [5], на перший
план висуваються проблеми економічного характеру – інфляція, спад виробництва тощо. Екологічні
ж проблеми відіграють другорядну роль, хоча вони
дуже негативно впливають на показники функціонування суб’єктів господарювання.
Зниження загального водозабору та водоспоживання, а також значний рівень використання систем
оборотного водопостачання, що спостерігаються
вже тривалий час в Україні, через низку факторів
не сприяють зниженню показників питомого споживання води на одного мешканця і залишаються
достатньо високими порівняно з аналогічними
показниками розвинених держав.
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Зокрема, питоме споживання води на одного
мешканця у середньому в Україні досягло 370 л/чол.
на добу, в Сумській області 300 л/чол. на добу. Це,
щонайменше, у три рази вище, ніж середній рівень
водопостачання у розвинутих країнах світу (Барселоні (Іспанія) – 106; Амстердамі (Нідерланди) – 100;
Антверпені (Бельгія) – 85 л/чол. на добу). Зважаючи на гостроту питань з якісного водопостачання
суттєво пожвавились процеси щодо використання
підземних вод (в Сумській області забір води з природних джерел за 2013 рік склав 115,072 млн.м3, з
них 46,192 млн.м3 підземної – це 40% від загальної
кількості водоспоживання). Виходячи із зазначеного
вище, вважаємо за необхідне здійснити ґрунтовне
дослідження проблем в області управління водокористуванням підземних вод, особливо, видобуток
яких потребує улаштування свердловин.
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Забір води з природних джерел у розрахунку на 1особу

Рис. 1. Динаміка водокористування по Сумській
області у розрахунку на одну особу [3]
З рисунка 1 слідує, що населення не прагне до
раціонального споживання водних ресурсів, про
що вказує стабільна динаміка до зростання водокористування у розрахунку на одну особу. Тому у
Сумській області нагального вирішення потребує
питання щодо екологобезпечного водокористування.
Комплексний підхід управління прісними водними ресурсами повинен охоплювати всі джерела
поверхневих і підземних вод із урахуванням їх якісних і кількісних аспектів; охорону та економічну
оцінку водних джерел; плату за експлуатацію та
використання.
На сьогодні питання урегулювання процесів
раціонального водокористування, з якими стикаються місцеві органи влади, є надзвичайно складними і потребують швидкого вирішення через
постійне зростання середнього водоспоживання
на одного мешканця (на одну особу) Сумської
області, зокрема підземних вод. Очевидно, що
нераціональне водоспоживання є ключовим фактором виснаження як поверхневих, так і підземних
водних ресурсів області. Через низьку законодавчу
урегульованість питань щодо користування підземними водами з боку організації облаштування
та експлуатації свердловин населенням Сумської
області і України в цілому, проявляється низка проблем в області управління водокористуванням підземних вод.

Нагального вирішення потребують наступні проблеми: видання дозволів на спеціальне водокористування для населення (загальний пакет документів
як для підприємств так і для населення); відсутність
обґрунтованих норм водоспоживання (ліміту) для
користувачів артезіанських свердловин; відсутні
визначення та класифікація підземних вод як природного ресурсу, на користування якого необхідні
дозвільні документи, що суттєво ускладнює вибір
типу дозвільного документу (дозвіл на спеціальне
водокористування чи/або спеціальний дозвіл на
користування надрами – на один і той же об’єкт підземні води); відсутність методики нарахування збору
для користувачів артезіанських свердловин; недосконалість методики з нарахування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного водокористування; відсутність засобів вимірювання об’ємів
видобутих підземних вод на артезіанських свердловинах для побутових та промислових потреб; відсутність державних органів реєстрації (або обліку)
та служби моніторингу користувачів артезіанських
свердловин; невизначеність у часі використання
артезіанських свердловин, що призводить до прогресуючого виснаження підземних вод. Зазначені
вище проблеми вимагають комплексного екологоекономічного дослідження, перш за все, у районах
розташування артезіанських свердловин (віддалені
райони міст, села, дачні ділянки тощо).
В Україні платне водокористування запроваджене з 1994 року, проте до цього часу не виконує
покладену на нього функцію. Платежі за воду не
стали реальним стимулом, який би повною мірою
сприяв раціоналізації водокористування та фінансовому забезпеченню галузі водного господарства.
Найефективнішим інструментом збереження та відновлення водних ресурсів є економічний механізм
водокористування, невід’ємна складова якого –
платне водокористування, що, з одного боку, є
інструментом мотивації водокористувачів, а з
іншого – джерелом коштів для фінансування галузі
водного господарства.
У контексті зазначених понять та їх визначень,
наведених у п. 1.7. методики [1] та ст. 1 Водного
кодексу України, дозвіл на спеціальне водокористування є документом, що надає право особі використовувати воду (здійснювати її забір, тобто вилучати її)
з водного об’єкта (у т. ч. водоносного горизонту) за
допомогою споруд (у т. ч. артезіанських свердловин)
для задоволення своїх господарсько-побутових та
господарсько-питних потреб.
Розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного водокористування,
забору води з порушенням планів водокористування,
нераціонального використання води, умисного чи
неумисного заниження показників обсягів забору
води з водних об’єктів чи обсягів відведення води
у водні об’єкти збільшується в 100 разів порівняно
з тарифною ціною використаної води і розраховуються за формулою [1]:
Зсам = 100 × W × Тар,
(1)
де W – об’єм використаної води, м3;
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Тар – норматив збору на спеціальне водокористування діючий в регіоні на час порушення або, відповідно, тариф на водовідведення (без урахування
пільгових коефіцієнтів).
Недоліком зазначеної методики є те, що вона не
містить порядку розрахунку збору для населення
у випадку понадлімітного використання води з
використанням артезіанських свердловин. Таким
чином, держава спонукає водокористувачів до екстенсивного використання підземних вод. В умовах
сталого розвитку найефективнішим інструментом збереження та відновлення водних ресурсів
є попередження еколого-економічних збитків.
Населенню краще своєчасно сплачувати за використання водних ресурсів, ніж відшкодовувати
збитки.
Для попередження еколого-економічних збитків пропонуємо розрахунок збору для населення у
випадку понадлімітного використання підземних
вод (які потребують облаштування свердловинами)
проводити за наступною формулою:
Зпвв = (W – (N × n)) × Тар,
(2)
де Зпвв – збір за понаднормоване використання
води, грн.;
W – об’єм використаної води, м3;
N – норма споживання на одну особу, м3;
n – кількість осіб, чол.;
Тар – норматив збору на спеціальне водокористування діючий в регіоні на час порушення.
Згідно звіту про обсяги натуральних показників ліцензіатів з централізованого водопостачання
КП ПУВКГ м. Шостка середній обсяг споживання
води одним мешканцем з приладами обліку на одну
особу становить 5,29 м3/міс, а без приладів обліку –
8,86 м3/міс. Після встановлення приладів обліку на
артезіанських свердловинах для побутових та промислових потреб можна передбачити зменшення
об’ємів видобутих підземних вод до 40%. У порівнянні з об’ємами використаних вод населенням, що
проживає в квартирах та в приватних будинках, то
об’єми використання води значно більші (поливні
площі, тваринництво, басейн) тобто можна передбачити економію до 50%.
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Рис. 2 Динаміка оплати населення
за водопостачання та водовідведення КП ВУВКГ
в м. Шостка за 2006-2014 рр.
З рисунка 2 слідує, що населення спроможне
сплачувати за водопостачання та водовідведення
користуючись послугами КП ВУВКГ.
За формулою (2) розрахуємо для населення збір
за понаднормоване використання підземних вод з
використанням артезіанських свердловин. По Сумській області сума для міського населення склала
118453,06 грн. на місяць, а для сільського населення – 177678,83 грн на місяць, тоді як за 2013 рік
загальна сума недоотриманого збору може скласти
від 4744603,80 грн до 6119935,44 грн.
Висновки. Для запобігання еколого-економічних
збитків, обумовлених понадлімітним використанням
підземних вод за рахунок свердловин, доцільним вважаємо удосконалити еколого-економічний механізм
користування підземними водами: налаштувати систему оформлення дозволу на спеціальне водокористування підземними водами для фізичних осіб; облаштувати артезіанські свердловини засобами вимірювання
об’єму видобутих підземних вод та моніторинг
об’ємів видобутих підземних вод фізичними особами
на місцевому рівні; створити умови для ефективного
державного обліку свердловин та нарахування зборів
за понадлімітне використання підземних вод.
Саме ці заходи мають сприяти переходу на модель
сталого розвитку, забезпечити узгодження сучасних
і перспективних пріоритетів водокористування та
бути ефективним чинником підвищення добробуту
населення.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
УСТОЙЧИВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ
Нимко С.И.
аспирант кафедры экономики и управления
Шосткинского института
Сумского государственного университета
Осуществлено детальное исследование такого вида природных ресурсов, как подземные воды, добыча которых требует обустройства скважин. Исследован механизм государственного учета и мониторинга артезианских скважин, где определен ряд проблем в области управления водопользованием, которые приводят к
убыткам. Для предупреждения эколого-экономического ущерба предложен расчет сбора за сверхлимитное
использование подземных вод на примере Сумской области.
Ключевые слова: устойчивое водопользование, эколого-экономические убытки, самовольное использование,
артезианские скважины, сбор за сверхнормированное водопользование.

OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF STABLE WATER
USE IN THE CASE OF SUMY REGION
Nimko S.I.
Post-Graduate Student
Shostka Institute of Sumy State University
The thorough study of such type of natural resources as groundwaters the production of which requires drilling wells
is done. The mechanism of state water resources assessment and artesian well monitoring are analyzed and on this
basis a number of problems in the sphere of water consumption management causing losses are presented. To prevent
environmental and economic damage tax calculation for the above-limit use of groundwater is offered in the case of
Sumy region.
Keywords: stable water consumption use, environmental and economic loss, unauthorized use, artesian wells, fee tax
for above-limit groundwater use.
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КОМПЕТЕНТНІСТНА МОДЕЛЬ ФАХІВЦЯ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЯХ
Одаренко О.В.
старший викладач кафедри української літератури,
компаративістики і соціальних комунікацій
Київського університету імені Бориса Грінченка
Статтю присвячено аналізу компетентністної моделі фахівця з управління ризиками у телекомунікаційних компаніях. Відзначено відсутність єдиних стандартів щодо професійної підготовки фахівців
з управління ризиками. Вказано на плідний досвід міжнародних асоціацій ризик-менеджерів щодо
сертифікації фахівців з управління ризиками. Відзначено відсутність професій, пов’язаних з управлінням ризиками, в українському Національному класифікаторі професій. Запропоновано ввести у
Національний класифікатор професій професії ризик-менеджера та ризик-аналітика, що нині користуються попитом на ринку. Відзначено плідність застосування компетентністного підходу до підготовки фахівців з управління ризиками. Зазначено необхідність формування компетенцій фахівця з
управління ризиками за моделлю «Компетенції за рівнями», що дає змогу визначити специфіку компетенцій у вимірі корпоративної ієрархії. Зроблено висновок щодо необхідності підготовки фахівців
з управління ризиками у контексті безперервної освіти протягом усього життя та результат-орієнтованої освіти.
Ключові слова: ризик, ризик-менеджемент, телекомунікаційні компанії, ризик-менеджер, стандарти
ризик-менеджменту, міжнародні асоціації ризик-менеджерів, компетенції, компетентністна парадигма, компетентністна модель фахівця з управління ризиками, кластери компетенцій, компетенції за
рівнями, безперервна освіта протягом усього життя, результат-орієнтована освіта.

Постановка проблеми. Система ризик-менеджменту – вагомий важіль забезпечення прибутковості
та конкурентоздатності компанії. Однією з важливих передумов ефективного ризик-менеджменту у
компаніях реального сектору економіки, зокрема,
телекомунікаційних, є високий професійний рівень
фахівців з управління ризиками. На даний аспект
вказують як теоретики, так і практики ризикменеджменту. Особливо дане питання загострилось
у період глобальної фінансово-економічної кризи
2008–2011 рр., та у пост-кризовий період, коли
багато компаній збанкрутілі саме із-за відсутності /
низького рівня ризик-менеджменту. У цьому плані
інформативним є дослідження асоціації KPMG
International Cooperative «Риск-менеджмент: что
лежит за пределами бюрократии» (доступне за
електронною адресою https://www.kpmg.com/RU/
ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Risk-andComplience-Newsletter/Documents/%D0%92%D1%
8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%203/1.
pdf), що охопило у 2010р. країни Азії, Північної
Америки, Західної Європи, а також Австралію,
Росію та Казахстан. У дослідженні значну увагу
було приділено бар’єрам ризик-менеджменту,
серед яких один з найбільш серйозних – низький
рівень підготовки фахівців з ризик-менеджменту.
На пострадянському просторі, зокрема, в Україні, ризик-менеджмент почав розвиватись лише
у 2000-х рр., тож практика управління ризиками,
зокрема, у телекомунікаційних компаніях, є ще
неусталеною. Вимоги щодо професійного рівня
фахівців з управління ризиками подекуди є роз-
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митими та нечіткими, хоча у міжнародній практиці
вони сформувались ще у 1990-х рр. Низький рівень
професійної підготовки фахівців з ризик-менеджменту негативним чином позначається на рівні
управління ризиками компанії. Подекуди структура
з ризик-менеджменту відсутня взагалі, а у процес
управління ризиками задіяні співробітники фінансових, IT-служб, служб з внутрішнього аудиту, техніки безпеки тощо. Часто ризик-менеджер виконує
суто адміністративні функції, а розвитку культури
«прийняття ризиків», методологічному, інформаційно-аналітичному забезпеченню ризик-менеджменту не приділяється достатньої уваги.
В України проблема поглиблюється ще й тому,
що професії, пов’язані з ризик-менеджментом
не передбачені Національним класифікатором
ГК003:2010 «Класифікатор професій» (затверджено
Держспоживстандартом України від 28 липня
2010 р. №327). Зокрема, у 2010 р. такої професії
у даному документі не було. У Класифікатор професій (КП) станом на 01.03.2015 р. (доступний за
адресою http://buhgalter911.com/Res/Spravochniki/
KlassifikProfessiy.aspx) знаходимо лише менеджера
(управителя) систем з інформаційної безпеки. Професія ризик-менеджера – відсутня. Питання щодо
спеціальної підготовки ризик-менеджерів подекуди залишається дискусійним.
Тож проблема юридичного обґрунтування статусу ризик-менеджменту та забезпечення якісної
та сучасної професійної підготовки ризик-менеджерів, а також підвищення обізнаності в управлінні ризиками персоналу, безпосередньо в цьому

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

процесі не задіяному, залишається вкрай актуальною, зокрема, для телекомунікаційних компаній,
що у своїй бізнес-діяльності стикаються із значною кількістю ризиків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У своєму дослідженні ми спирались на низку наукових та аналітичних джерел. Необхідність посиленої уваги до професійного рівня ризик-менеджерів підкреслюється, насамперед, в аналітичних
дослідженнях з ризик-менеджменту, зокрема, на
глобальному рівні. Так, наприклад, увагу цьому
питанню було приділено вже в аналітичному звіті за
2011 р. компанії Economist Intelligence Unit (EIU) –
дослідницькому підрозділі відомого економічного
видання The Economist Group. Вже у 2010 р., тобто
під час глобально-фінансово-економічної кризи,
до позиції ризик-менеджерів почали прислуховуватись. Проте у час кризи позиції ризик-менеджерів та кризових менеджерів часто збігаються.
Варто звернути увагу на аналітичні документи щодо рейтингу GAMMA, тобто методології аналізу та оцінки корпоративного
управління та підзвітності менеджменту. Наприклад, ще у 2008 р. з’явилось дослідження
Standard & Poor’s «Критерии: рейтинг корпоративного управления GAMMA» (доступно
за адресою: https://www.standardandpoors.com/
s e r v l e t / B l o b S e r v e r ? b l o b h e a d e r n a m e 3 = M D TTy p e & b l o b c o l = u r l d a t a & b l o b t a b l e = M u n g o B l
obs&blobheadervalue2=inline%3B+filename
%3D080819_ERM_Supplement_for_GAMMA_Rus.
pdf&blobheadername2=Content-Disposition&blobhe
adervalue1=application%2Fpdf&blobkey=id&blobh
eadername1=content-type&blobwhere=12439814737
29&blobheadervalue3=UTF-8), де наявність ефективної системи ризик-менеджменту визначається
однією з найважливіших переваг корпоративного
управління.
Проблема професійної підготовки фахівців з
управління ризиками розглядається у міжнародних
стандартах ризик-менеджменту. В Міжнародному
Стандарті ISO 31000. (доступний за адресою http://
www.pqm-online.com/assets/files/lib/std/iso_310002009%28r%29.pdf) спеціально робиться наголос на
навичках фахівців з ризик-менеджменту: «Покращений ризик-менеджмент включає усеосяжну,
повністю визначену і повністю припустиму відповідальність за ризики, методи управління та задачі
з обробки ризиків. Уповноважені працівники
повною мірою приймають відповідальність, вони
мають достатні навички та мають в розпорядженні
доречні ресурси для перевірки систем управління,
моніторингу ризиків, поліпшення управління, а
також здатні ефективно доводити ризики до відома
внутрішніх та зовнішніх сторін» [1].
Значну увагу вимогам щодо професійної підготовки ризик-менеджерів приділяють професійні міжнародні організацій у цій царині. Так
управління ризиками розглядається у контексті
управління проектами. У документі International
Competence Baseline (ICB) відображені правила та

норми, яких мають дотримуватись фахівці з проектного менеджменту згідно з вимогами IPMA
(International Project Management Association).
У міжнародній практиці наголошується на
необхідності сертифікації фахівців з ризикменеджменту. Зокрема, запроваджено сертифікацію фахівців з управління ризиками Міжнародною Асоціацією професійних ризик-менеджерів
(PRMIA). Міжнародна асоціація GARP (Global
Associations of Risk Professionals) запровадила
міжнародний іспит FRM (Financial Risk Manager).
Міжнародний сертифікат Financial Risk Manager
(FRM) відображає міжнародні стандартні вимоги
до фахівців у царині фінансового ризик-менеджменту. Функціонує, зокрема, у Києві, Програма
ризик-сертифікації GARP. Міжнародний Інститут внутрішніх аудиторів (The Institute of Internal
Auditors, IIA) здійснює сертифікацію за п'ятьма
кваліфікаціями, серед яких – «Дипломований фахівець з оцінки ризик-менеджменту» (Certification in
Risk Management Assurance, CRMA).
Також наявний значний міжнародний досвід
у професійній класифікації персоналу, зайнятого
у сфері ризик-менеджменту. Часто спеціальна професійна підготовка фахівців з ризик-менеджменту
розглядається у контексті безперервної та відкритої освіти, «корпорації знань».
Так, «нині у США існує декілька систем професійної кваліфікації для будь-яких цілей, які своєчасно оновлюються та модернізуються відповідно
до сучасних теорій управління персоналом, змін в
організації виробництва та новітніми технологіями, що використовуються. Однією з таких систем
є «Професійна мережа» (Occupftional Network –
ONET), яка існує в електронному вигляді і дає
змогу робити будь-які види вибірок, групування
та аналізу професій для найрізноманітніших
потреб» [2]. Із сферою ризи-менеджменту стовідсотково пов’язані фахівці з ризик-менеджменту
(Risk Management Specialists); частково – фінансові менеджери / фінансові служби або підрозділи (Financial Managers, Branch or Department).
А також, андеррайтери у страхуванні (Insurance
Underwriters); планувальники безперевності бізнесу (Business Continuity Planners); кредитні аналитики (Credit Analysts) [2].
Формулювання цілей статті. Проте аналіз
наукових джерел за темою статті засвідчив відсутність досліджень щодо компетенцій фахівців
з ризик-менеджменту саме у телекомунікаційних
компаніях, хоча саме компетентністна парадигма
набула нині не аби якої популярності у наукових
колах (наприклад, дослідження таких авторів, як
Т.В.Головач, О.Прияльчук, А.О.Старостіна).
Згідно з одним з ідеологів даного підходу,
американським бізнесменом Джоном Гріллосом, це – вміння ефективно працювати з інформацією та самостійно набувати необхідних,
насамперед,професійних знань, навичок та вмінь
протягом усього життя. Тож об’єктом дослідження
є компетентністна модель фахівця з управління
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ризиками. Предметом – набір професійних компетенцій фахівця з управління ризиками у телекомунікаційних компаніях. Метою дослідження,
що здійснювалося на підставі методів аналізу та
синтезу, виявилась систематизація професійних
компетенцій фахівця з управління ризиками у телекомунікаційних компаніях.
Виклад основного матеріалу. У ході дослідження
було досягнуто таких результатів. Сформульовано
сутність моделі компетенцій фахівця з управління
ризиками. «Модель компетенцій – це логічний опис
елементів і функцій компетенцій. Модель компетенцій містить детальний опис стандартів поведінки
людини, яка обіймає конкретну посаду, що ведуть
до досягнення посадових цілей» [3].
Компетентністну модель фахівця з управління
ризиками у телекомунікаційних компаніях, на
наш погляд, можна визначити як логічний опис
взаємопов’язаних елементів та функцій компетенцій особи, яка обіймає посаду фахівця з управління
ризиками. Зміст компетенцій фахівця з управління
ризиками визначається комплексом потреб телекомунікаційного ринку та вимогами телекомунікаційних компаній-роботодавців.
Нині існує необхідність стандартизації та уніфікації політик й практик ризик-менеджменту у
телекомунікаційних компаніях Виходячи з цього,
ми можемо говорити про необхідність подолання
розбіжностей у класифікаціях компетенцій.
На відміну від позиції М.К. Пузіної, викладеної в її науковій статті «Модель формування професійних компетентностей ризик-менеджера на
підприємстві», де пропонується виділення кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста з управління ризиками, ризик-менеджера середнього рівня
(ланки) старшого ризик-менеджера, виконавчого
керівника з управління ризиками, ми пропонуємо
вести мову про професійні компетенції ризик-менеджера та ризик-аналітика. Подрібнення функцій
ризик-менеджера – витратний шлях, особливо для
невеличких компаній. Проте диверсифікація функцій з управління ризиками – сучасний бізнес-тренд.
У дослідженні ми послугувались базовою
структурою компетенцій, що була запропонована
групою Бартрама. Ця структура включає 112 компонентів. Кластер професійних компетенцій як
Література:

ризик-менеджера, так і ризик-аналітика має включати як знання та навички у царині економічних та
математичних наук, так і психології, соціальних
комунікцаій та іноземних мов, адже дані професії
є певним чином інтегральні. Опис даних компетенцій у контексті розподілу на ризик-менеджера
та ризик-аналітика, яких нині потребує ринок,
наведено у нашому дисертаційному дослідженні.
Уточнення професійних компетенцій сприятиме
юридичному обґрунтуванню цих професій в українських реаліях.
На підставі аналізу міжнародної практики
ризик-менеджменту ми пропонуємо здійснювати
формування компетенцій фахівця з управління
ризиками за моделлю «Компетенції за рівнями»,
що дає змогу визначити специфіку компетенцій у
вимірі посад (у діапазоні «ризик-менеджер/співробітник служби ризик-менеджменту – директор з
ризиків (глава служби ризик-менеджменту), акцентуючи увагу на стратегічних та тактичних задачах,
що стоять перед співробітниками різних рівнів.
Висновки з проведеного дослідження. Процес
підготовки фахівців ризик-менеджменту для компаній реального сектору економіки, зокрема, телекомунікаційних, має включати як власно реалізацію підготовки у вищих навчальних закладах, так
і перепідготовку та підвищення кваліфікації у корпоративних університетах / центрах післядипломної підготовки та на профільних курсах / тренінгах.
Ми пропонуємо розробити на підставі «Великій вісімки компетенцій», спеціальні тести для
діагностики особистісних компетенцій фахівців з
управління ризиками телекомунікаційних компаній, зокрема визначити мотивації досягнення та
мотивації уникнення та їх співвідношення, ступінь
адаптивності такого фахівця тощо.
Ми також пропонуємо включити до Національного класифікатора ГК 003:2010 «Класифікатор
професій» професії ризик-менеджера та ризик-аналітика. Набуття професійних компетенцій і ризикменеджером, і ризик-аналітиком убачається нами
на шляху результат-орієнтованої освіти (OutcomeBased Education, OB). Цьому має сприяти розробка
вітчизняного стандарту щодо професійної підготовки ризик-менеджерів, який би урахував сучасні
практики у цій царині.

1. Международный Стандарт ISO 31000. Первое издание 2009-11-15. Риск-менеджмент принципы и руководства // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pqm-online.com/assets/files/lib/std/iso_31000-2009%28r%29.pdf, вільний. – Назв. з екрану
(дата звернення 14.07.2015).
2. Клименко А. Риск– и кризис-менеджеры: для чего они нужны и как обеспечить их соответствие Классификатору профессий //
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1627, вільний. – Назв. з екрану
(дата звернення 14.07.2015).
3. Компетентностная модель специалиста по специальности компьютерная безопасность // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://habrahabr.ru/post/182176/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення 14.07.2015).
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ
Одаренко О.В.
старший преподаватель кафедры украинской литературы,
компаративистики и социальных коммуникаций
Киевского университета имени Бориса Гринченко
Статья посвящена анализу компетентностной модели специалиста по управлению рисками в телекоммуникационных компаниях. Отмечено отсутствие единых стандартов профессиональной подготовки специалистов
по управлению рисками. Указано на плодотворный опыт международных ассоциаций риск-менеджеров в
области сертификации специалистов по управлению рисками. Отмечено отсутствие профессий, связанных с
управлением рисками, в украинском Национальном классификаторе профессий. Предложено ввести в Национальный классификатор профессий профессии риск-менеджера и риска-аналитика, которые в настоящее
время востребованы на рынке. Отмечена плодотворность применения компетентностного подхода к подготовке специалистов по управлению рисками. Отмечена необходимость формирования компетенций специалиста по управлению рисками в соответствие с моделью «Компетенции по уровням», что дает возможность
определить специфику компетенций в измерении корпоративной иерархии. Сделан вывод о необходимости
подготовки специалистов по управлению рисками в контексте непрерывного образования на протяжении всей
жизни и результат-ориентированного образования.
Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, телекоммуникационные компании, риск-менеджер, стандарты
риск-менеджмента, международные ассоциации риск-менеджеров, компетенции, компетентностная парадигма, компетентностная модель специалиста по управлению рисками, кластеры компетенций, непрерывное
образование на протяжении всей жизни, результат-ориентированное образование.

COMPETENCE-BASED MODEL OF THE SPECIALIST IN RISK MANAGEMENT
IN THE TELECOMMUNICATION COMPANIES
Odarenko O.V.
Senior Teacher Chairs of the Ukrainian Literature,
Komparativistika and Social Communications,
Kiev University of Boris Grinchenko
Article is devoted to the analysis of competence-based model of the specialist in risk management in the
telecommunication companies. Absence of uniform standards of vocational training of specialists in risk
management is noted. It is specified fruitful experience of the international associations of risk managers in the field
of certification of specialists in risk management. Lack of the professions connected with risk management in the
Ukrainian National qualifier of professions is noted. It is offered to enter into the National qualifier of professions
of a profession of the risk manager and risk analytics which are demanded in the market now. Fruitfulness of
application of competence-based approach to training of specialists on risk management is noted. Need of formation
of competences of the specialist in risk management in compliance with the Competences on Levels model that
gives the chance to define specifics of competences of measurement of corporate hierarchy is noted. The conclusion
is drawn on need of training of specialists on risk management in the context of continuous education throughout
all life and result – the focused education.
Keywords: risk, risk management, telecommunication companies, risk manager, standards of a risk management,
international associations of risk managers, competences, competence-based paradigm, competence-based model of
the specialist in risk management, clusters of competences, continuous education throughout all life, result – the
focused education.
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Харківського національного університету міського господарства
імені О.М. Бекетова
Охарактеризовано стан та рівень використання земельних ресурсів Китаю, визначені форми передачі землі, цінові параметри й рівень впливу держави на ці процеси, виявлені особливості функціонування «тіньового» ринку землі. У результаті аналізу визначено, що більшість напрямів землекористування Китаю характеризуються сільськогосподарським призначенням. У цьому процесі
особливого значення має використання земельних ресурсів для здійснення будівництва. Запропоновано застосування геоінформаційних систем і технологій для зростання ефективності використання земельних ресурсів.
Ключові слова: земельні ресурси Китаю, землекористування, форми передачі землі, вартісні параметри земельних ділянок, державні інституції, геоінформаційні системи і технології.

Постановка проблеми. Земля є одним із важливих виробничо-економічним фактором, що впливає
на функціонування різних сфер держави. Поряд з
цим, вона виступає геополітичним чинником, що
забезпечує взаємодію між різними суб’єктами світової політики та економіки. У цьому контексті необхідною умовою є забезпечення ефективного розподілу, адміністрування та користування земельними
ресурсами.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Китай має значні земельні ресурси, площа обробки
яких складає більш ніж 130 млн. га. Найбільшими
районами сільськогосподарського землекористування є Північно-Східна та Північно-Китайська
рівнини, дельти річки Янцзи, на яких вирощуються
пшениця, кукурудза, соя, гаолян та ін.
Землекористування Китаю характеризується
використанням пасовищ (400 млн. га), лісових
угід (175 млн. га) та ін. Поряд з цим особливого
Культура, освіта
8%

Офіси і сервіс
10%

Інше
8%

Житло
51%

Промисловість і
торгівля
23%

Рис. 1. Структура наданих земельних ресурсів
за напрямами використання [1]
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значення набуває використання земельних ресурсів для будівництва. Загальна кількість наданих
дозволів хоч і скорочується, проте площа об’єктів
на 10000 кв. м. складає майже три тисячі. У структурі наданих земельних ресурсів найбільшу питому
вагу мають видані площі під житло, промисловість
і торгівля – більше 20%, інші – не перевищують
10% (рис. 1). Таким чином, більша частина наданих державою земельних ресурсів спрямовуються
на здійснення житлового будівництва, причому
протягом останнього десятиріччя його питома вага
збільшується.
Мета дослідження. Метою дослідження є систематизація та узагальнення існуючих підходів щодо
передачі й використання земельних ресурсів Китаю,
характеристика їх цінових параметрів.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі
економічних перетворень у Китаї відсутній ринок
землі. Розподіл та напрями використання земельних ресурсів здійснюється під прямим впливом держави. Через державні інституції видаються відповідні
дозволи на оренду земельних ділянок на 40 років для
торговельних організацій, на 50 – для промислових
підприємств, на 70 – для житлових організацій.
Після закінчення строку оренди земельна ділянка
повертається у власність держави. Така форма землекористування має подібні форми і у інших держав,
зокрема України. Проте, розподіл та використання
земельних ресурсів у такій формі характеризується
відсутністю ринкових відносин у цій сфері, що гальмує розвиток земельного адміністрування, ефективність використання земельних ресурсів.
Слід зазначити, що оплата за використання
земельних ресурсів здійснюється або раз за весь
період її оренди, або щомісячно, яка встановлюється
за згодою між сторонами, за конкурсом або на аукціоні.
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Розподіл земельних ресурсів Китаю у сфері формування та використання нерухомості здійснюється
на двох рівнях: первинному та вторинному.
На первинному ринку суб’єктами угоди виступають держава як продавець та адміністративні органи
(через адміністративні виділення), компанії по експлуатації нерухомості, підприємства, фізичні особи
(через угоди на умовах конкурсу, аукціони).
На вторинному ринку продавцем і покупцем
виступають компанії по експлуатації нерухомості,
підприємства і фізичні особи. Причому форми угод
наступні:
– оренда;
– обмін;
– перепоступка;
– залог;
– обмін приміщень;
– спільне управління землею;
– участь у акціях;
– об’єднання підприємств.
Характеристика форм передачі та використання
землі представлені у табл. 1.
Представлені форми передачі землі є основними у Китаї та регламентуються її власником –
державою. Поряд з цим виникають відповідні
проблемні аспекти, пов’язані із наявністю «тіньо-

вого» ринку землі. Причиною його виникнення
є постійний вплив державних інституцій на процес передачі та використання землі, відсутність
гарантій щодо можливостей використання земельною ділянкою без втручання держави. Передача
земельних ділянок на такому ринку здійснюється
у формі:
- продажу нерухомості разом із земельною
ділянкою;
- оренда приміщень разом із земельною ділянкою;
- купівля-продаж землі через адміністративне
виділення;
- обмін землі на матеріальні цінності;
- використання земельної ділянки у якості капіталу для здійснення будівництва.
Слід зазначити, що для забезпечення ефективності землекористування авторами запропоновано
використання геоінформаційних технологій, які
характеризуються як системи, призначені для збору,
збереження, аналізу і графічної візуалізації просторових даних та пов’язаної з ними інформації про
представлені у системі об’єкти [2]. Геоінформаційні
системи будуються на основі відповідного програмного забезпечення, зокрема, ArcGIS, ArcPad,
NAVSTAR GPS та ін. [3].

Таблиця 1
Характеристика форм передачі та використання землі Китаю
Назва форм
Характеристика
визначається вибором держави як власника партнера, що буде користуватися
землею, з яким погоджує всі умови і укладає договір. Для укладання угоди визначаються наступні відомості:
- інформація про розташування земельної ділянки;
- кадастровий реєстр;
- площа;
- інфраструктурні та інші складові;
- відповідне оточення;
Поступка права
- умови для здійснення будівництва;
використання землею за - строк реалізації будівельного проекту;
угодою
- умови до охорони середовища та інші охоронні вимоги;
- права та обов’язки сторін;
- інше інформаційне-аналітичне забезпечення щодо розподілу та використання
земельної ділянки.
Після врахування відповідних умов, визначаються напрями та особливості оплати й
досягнення консенсусу між сторонами правовідносин.
Передача земельної ділянки здійснюється після оплати, де новий власник земельної ділянки звертається до земельного управління для реєстрації права на землю і
отримання відповідних дозвільних документів.
На відміну від попередньої форми, держава звертається до багатьох потенційних
Поступка права
щодо укладання угоди відповідно розподілу та використання земельною
використання землею за клієнтів
ділянкою
за конкурсом. При цій формі особливого значення мають порядок та осоконкурсом
бливості формування й проведення конкурсу.
Аукційна форма поступки Передача права на використання земельною ділянкою здійснюється через аукціон,
права використання
який відповідним чином організований.
землею
Перепоступка права
використання землею
Оренда землі
Перехід права
землекористування

Перехід права на використання земельною ділянкою здійснюється через власника
земельної ділянки, який отримав це право раніше у держави шляхом перепоступки.
Слід зазначити, що перепоступка здійснюється у формі продажу, обміну і дарування.
Власник права на використання земельної ділянки може передати її у оренду із відповідними матеріальними цінностями.
Можливий перехід права на землю через здійснення державою односторонньої
реквізиції її у власника на основі примусового характеру.
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За останні десятиріччя геоінформаційні системи (ГІС) отримали широкого використання, де,
на думку експертів, зосереджені значні фінансові
ресурси. Так, щорічний рівень продажу програмного забезпечення геоінформаційних систем складає майже 3 млрд. доларів із темпами зростання
12% на рік [4]. Геоінформаційні системи застосовуються у різних сферах функціонування суспільства, вирішуючи складні завдання, а саме: видобування корисних копалин (моніторинг гірничих
підприємств, контроль за видобутком корисних
копалин); промислове виробництво (проектування підприємств, проведення розрахунків, аудит
та моніторинг), будівельна галузь (проектування
комунікацій, планування території та ін.), економіка
(проведення експертних оцінок, маркетингове планування, менеджмент), адміністративне управління
(облік, адміністративного підпорядкування, інформаційне забезпечення виборчих кампаній, консалтинг, управління територіями), екологія (вирішення
завдань при надзвичайних ситуаціях, екологічний
моніторинг), Інтернет (побудова Інтернет-серверів,
пошук місцезнаходження та маршрутизація), землекористування (стан, розподіл та рівень використання земель) та ін.
Особливе значення мають ГІС для функціонування мегаполісів, вирішуючи широкий комплекс
проблем землекористування. Зокрема, у системі
муніципального управління застосування геоінформаційних систем спрямовано на інтегрування широкого комплексу даних у різні сфери життєдіяльності
мегаполісу, що спільно із функціями аналізу та моделювання, дозволяє створити єдину інформаційну
платформу для прийняття рішень на різних рівнях
управлінської діяльності [5]. У системі муніципального управління ГІС застосовується як:
- інструмент формування топографічної інформації;
- інтерактивний інструмент, який спрямований
на вирішення конкретних проблем населення відповідної території;
- містобудівна система, що дозволяє реалізувати структурну побудову містобудівної проектної
документації, провести комплексний містобудівний
аналіз території, розробити плани міста та ін.
Для вирішення проблем землекористування геоінформаційні системи також використовуються у
вигляді:
- цифрової картографічної основи, яка складається із єдиних класифікаторів, єдиних умовних
визначень, вимог до повноти і достовірності даних;
- документів територіального планування, які
спрямовані на формування ієрархічних класифікаторів, пошуку та адресного прив’язування даних,
обмін інформацією;
- напрямів здійснення аналізу та обробки, на
основі яких здійснюється ведення реєстрів, облік і
моніторинг змін, що дозволяє здійснити оформлення
відповідних документів, сформувати статистику та
звітність;
- напрямів надання інформації.
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Слід зазначити, що для забезпечення моніторингу, на думку деяких фахівців, геоінформаційні
системи дозволяють:
- здійснювати
моніторинг
картографічної
інформації з бази даних у відповідному інтервалі
часу в сфері землекористування;
- виконувати оновлення карт із врахуванням
змін та особливостей функціонування мегаполісу на
основі ефективного землекористування;
- наносити об'єкти на карту з бази даних за
координатами у зазначеній системі координат;
- зберігати відомості про об'єкти з бази даних в
карту;
- встановлювати зовнішній вигляд з класифікатора карти для групи об'єктів бази даних;
- зберігати налаштування моніторингу для кожного конкретного випадку в окремих файлах з можливістю подальшої їх перезавантаження;
- здійснювати протоколювання процесу моніторингу та перегляд протоколу з можливістю фільтрації записів, а також зберігати протокол в зазначений
файл, відновлювати його з файлу, як по команді, так
і автоматично при запуску або завершенні роботи
програми [6].
При формуванні землекористування виникає
необхідність застосування геоінформаційних технологій та виділяються наступні проблеми:
1) докорінна зміна технології проектування на
основі комплексного використання ГІС-технологій і
баз геопросторових даних;
2) перехід від картографічного до геоінформаційному моделювання та прогнозування розвитку території на основі багатофакторного аналізу просторового взаємодії об'єктів і явищ міського середовища;
3) інтегрування кадастрових та проектно-планувальних систем в інфраструктуру геопросторових
даних на основі уніфікованих цифрових моделей
місцевості та цифрових моделей подання проектнопланувальних рішень у вигляді профільних наборів
геопросторових даних;
4) надання проектно-планувальних та кадастрових послуг громадянам, підприємствам, потенційним інвесторам в системах е-уряду з використанням
сервіс-орієнтованої технології та геопорталів [7].
Особливого значення мають формування багаторівневої системи муніципальних ГІС у сфері землекористування, які складаються із вхідної інформації,
банку геоданих, апаратного забезпечення, серверів,
забезпечуючих підрозділів та фахівців.
Висновки. Для здійснення передачі землі формуються її вартісні характеристики, які визначаються наступними факторами: економічними,
політичними, суспільними, стратегічними, психологічними, інформаційними, інфраструктурними,
територіальними, екологічними та ін. При цьому
визначаються базові, комплексні, номінальні,
договірні й ціни поступки права використання
землею.
Таким чином, у результаті дослідження проведено аналіз стану розподілу та використання земельними ділянками, особливості їх передачі, врахову-

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

ючи сучасні соціально-економічні умови розвитку
Китаю. При здійсненні ефективного землекористування запропоновано використовувати геоінформа-

ційні системи і технології, як сучасного інструментарію, що формує багаторівневу інформацію для
прийняття управлінських рішень.
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Охарактеризовано состояние и уровень использования земельных ресурсов Китая, определены формы передачи земли, ценовые параметры и уровень влияния государства на эти процессы, выявлены особенности
функционирования «теневого» рынка земли. В результате анализа определено, что большинство направлений
землепользования Китая характеризуются сельскохозяйственным назначением. В этом процессе особое значение имеет использование земельных ресурсов для осуществления строительства.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІНІМАЛЬНИХ
СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ
Постоєнко К.І.
аспірант
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана
Розглянуто взаємопов’язані поняття споживчий кошик, прожитковий мінімум, споживчий набір, споживчий бюджет, купівельна спроможність. Рівень купівельної спроможності населення оцінюється
та розраховується за споживчим кошиком. Грошовим вираженням споживчого кошику є прожитковий мінімум. Досліджено правoвий аспект фoрмування продовольчої частини спoживчoгo кoшику
України, який формується і моніториться відповідно до законодавчих документів органами влади.
Розглянуто закoни, пoстанoви та накази, що oб’єднуються у нoрмативнo-закoнoдавчу групу, котра
визначає категoрiю спoживчoгo кoшику, йoгo структуру і механiзми формування. Дане дослідження
приходить до висновку, що нoрмативнo-закoнoдавча база щодо формування продовольчого набору
спoживчoгo кoшику України має «слабкі місця», котрі знижують якiсть дiї нормативно-правових
документів і потребують їх перегляду.
Ключові слова: соціальні стандарти, продовольчий набір, споживчий кошик, ринок продовольчих
товарів, прожитковий мінімум, споживчий набір, споживчий бюджет, органи влади, законодавчі документи.

Постановка проблеми. Найважливішим елементом системи життєзабезпечення людини і населення
країни є продовольство. І саме держава повинна
регулювати процес гарантування населенню захищеність життєвих інтересів через безперешкодний економічний доступ до якісних продуктів харчування
у достатній кількості з метою підтримання звичайної життєвої діяльності організму людини. Але за
даними статистики якість харчування українців на
сьогодні нижче норм за калорійністю, вмістом білків,
жирів, вуглеводів, що передбачені для працездатного
населення. Тобто державою не виконується одна з її
основних функцій стосовно гарантованого забезпечення набором продуктів харчування, достатнім
для нормального функціонування організму людини
і збереження її здоров’я, що закріплено Законом
України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» [10, с. 74]. Забезпечення
населення країни продовольством здійснює ринок
продовольчих товарів за стратегією, що ґрунтується
на врахуванні купівельної спроможності населення.
Одним з чинників за яким визначається рівень купівельної спроможності населення є споживчий кошик
із набором продовольчих товарів. Отже, потрібно
вносити зміни до формування наборів продовольчих товарів у споживчому кошику на законодавчому
рівні держави для підтримки продовольчого ринку
на соціально прийнятному рівні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями спoживчoгo кoшику і прoжиткoвoгo мiнiмуму,
що фoрмують систeму сoцiальних стандартiв
займаються наукoвцi Бoльбoт А.В., Жeбчук Л.Л.,
Сoкoл М.В. та інші. Вони в свoїх працях дійшли
висновків, що масив нoрмативнo-правoвих актiв
у сфeрi сoцiальнoгo захисту населення форму-

80

ється на хаoтичнoстi і бeзсистeмнoстi. Екoнoмiсти
Нeбава М.I., Кoвязкiна К.O., Надтoчiй А.O. та ін.
досліджують протиріччя у фoрмуванні спoживчoгo
кoшику як базoвoгo стандарту сoцiальнoї пoлiтики.
Постановка завдання. Дослідити правовий аспект формування продовольчого набору
спoживчoгo кошику України.
Виклад основного матеріалу. Найважливішим
елементом системи життєзабезпечення людини і
населення країни є продовольство. І саме держава
повинна надійно та гарантовано забезпечувати всі
верстви населення життєво необхідними, якісними
та доступними продовольчими товарами у достатній кількості. Забезпечення населення країни продовольством здійснює ринок продовольчих товарів за
стратегією, що ґрунтується на врахуванні купівельної спроможності населення. Під купівельною спроможністю розуміють здатність населення купувати
товари і послуги відповідно до своїх наявних доходів
за визначеним державою рівнем цін і тарифів. Часто
із категорією «купівельна спроможність населення»
пов’язують поняття «життєвий рівень населення» та
«добробут населення» тощо.
Одним з чинників за яким оцінюється та розраховується рівень купівельної спроможності населення
є такий соціальний стандарт як споживчий кошик,
що являє собою річний (місячний) набір товарів і
послуг, які споживає людина або сім’я котра належить до основної соціальної групи населення.
Вартiсна структура спoживчoгo кoшику залежить
вiд рiвня цiн і тарифiв на ринку. Чим вoни вищi – тим
меншу кiлькiсть спoживчих та неспoживчих тoварiв,
пoслуг буде закладенo в oснoву спoживчoгo кoшику
держави. Структурнi параметри спoживчoгo кoшику
є характеристикoю рiвня суспiльнoгo дoбрoбуту.
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Таблиця 1
Нормативно-законодавча група документів щодо споживчого кошику
Назва нормативно-правового документу
Закoн України «Прo Державний бюджет
України на 2015 рік» від 28 грудня 2014 рoку
№ 80-VІІІ із змінами та доповненнями [1].
Закoн України «Прo прoжиткoвий мінімум»
від 15.07.1999 р. № 966-ХІV із змінами та
доповненнями [5].

Зміст правового документу та напрями його вдосконалення
Це є закoн, який щoрiчнo приймається i в якoму прoписаний рoзмiр
прoжиткoвoгo мiнiмуму на oдну oсoбу та для oсiб, якi вiднoсяться дo
oснoвних сoцiальних i демoграфiчних груп населення.
Закон відповідно до статті 46 Конституції України (254к/96-ВР) дає
визначення прожитковому мінімуму, закладає правову основу для його
встановлення, затвердження та врахування при реалізації державою
конституційної гарантії громадян на достатній життєвий рівень.
Після прийняття закoну до нього булo внесенo 8 змiн, якi повинні були
утoчнити йoгo oснoвнi пoлoження та зрoбити бiльш зрозумілим і чого
не спостерігаємо.
Тобто, в законі визначення прoжиткoвoгo мiнiмуму мiстить дoсить
рoзмитi твердження, якi надалi не мають пoяснень: 1) «нoрмальне
функцioнування oрганiзму людини», 2) «дoстатнє забезпечення
нoрмальнoгo функцioнування oрганiзму людини» та 3) «задoвoлення
oснoвних сoцiальних i культурних пoтреб oсoбистoстi» [6].
«Нoрмальнiсть» i «дoстатнiсть» мoжна визначити лише шляхoм
пoрiвняння з еталoнoм, який в закoнi не визначений. Для набoру
прoдуктiв харчування таким еталoнoм мoжуть виступити нoрми харчування, рекoмендoванi МOЗ.
Відповідно до ст.3 склад споживчого кошика повинен змінюватися не
менше 1 разу на 5 років, чого не роблять.
Закон потребує перегляду.
Закон України «Прo державнi сoцiальнi
Пояснює, щo базoвим державним сoцiальним стандартoм є
стандарти та державнi сoцiальнi гарантії»
прoжиткoвий мiнiмум, встанoвлений закoнoм, на oснoвi якoгo визнавiд 05.10.2000 р. № 2017–III із змінами та
чаються державнi сoцiальнi гарантiї та стандарти у сферi дoхoдiв
доповненнями [2].
населення тощо.
Закон України «Прo мiнiмальний спoживчий Закон закладає основи соціального захисту і соціальних гарантій для
бюджет» від 03.07.1991 р. № 1284-ХІІ із
населення України при переході до ринкової економіки. Він забезпечує
змінами та доповненнями [4].
проведення соціальної політики, спрямованої на підтримку перш за
все найменш соціально захищених верств населення.
В ньому йдеться прo рoзрахунoк величини мiнiмальнoгo спoживчoгo
бюджету для oснoвних сoцiальнo-демoграфiчних груп на oснoвi системи спoживчих кoшикiв для фoрмування взаємoпoв’язанoї системи
мiнiмальних дoхoдiв грoмадян i видаткiв держави на їх утримання в
устанoвах сoцiальнoї сфери [6].
Закон потребує втрати чинності із-за терміну давності затвердження та
втратою актуальності.
Закон України «Прo межу
Закон закладає правову основу здійснення адресної матеріальної
малoзабезпеченoстi» від 04.10.1994 р.
підтримки найменш соціально захищених верств населення в умовах
№ 190/94-ВР [3].
кризового стану економіки на мінімальному рівні, що визначався на
основі мінімального споживчого бюджету.
Закон потребує втрати чинності із-за терміну давності затвердження та
втратою актуальності.
Пoстанoва Кабiнету Мiнiстрiв України «Прo Відповідно до Пoстанoви Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує
затвердження набoрiв прoдуктiв харчувартiсть спoживчoгo кoшику, на oснoвi якoгo розраховується рoзмiр
вання, набoрiв непрoдoвoльчих тoварiв та
прoжиткoвoгo мiнiмуму, а також затверджується склад спoживчoгo
набoрiв пoслуг для oснoвних сoцiальних i
кoшика в Українi.
демoграфiчних груп населення» № 656 вiд
Дана Постанова потребує перегляду і перезатвердження.
14.04.2000 р. [8].
Пoстанoва Кабiнету Мiнiстрiв України «Прo Пoстанoва затверджує вартiсть спoживчoгo кoшику, на oснoвi якoгo
мінімальний споживчий бюджет» № 224 від розраховується рoзмiр прoжиткoвoгo мiнiмуму, а також затверджу03.10.1991 р. із змінами та доповненнями
ється склад спoживчoгo кoшика в Українi і подібна до Пoстанoви КМУ
[9].
№ 656 вiд 14.04.2000 р.
Хоча перелік найменувань наборів продуктів харчування, товарів і
послуг у Постанов № 656 і 224 є схожими, але норми споживання – ні.
Особливо це простежується у нормах споживання продуктів харчування. Структра набору продовольчих товарів 1991 р. має білкову
модель харчування, а структура 2000 р. – вуглеводну модель.
Дана Постанова потребує втрати чинності із-за терміну давності
затвердження.
Наказ Мiнiстерства працi та сoцiальнoї
Дана Метoдика встанoвлює єдиний пoрядoк рoзрахунку прoжиткoвoгo
пoлiтики України, Мiнiстерства економіки
мiнiмуму в рoзрахунку на мiсяць на oдну oсoбу та для oсiб, якi
України, Державнoгo кoмiтету статистики
вiднoсяться дo oснoвних сoцiальних i демoграфiчних груп населення в
України «Прo затвердження Метoдики
Українi та на регioнальнoму рiвнi. Таких груп чoтири: а) дiти вiкoм дo
визначення прoжиткoвoгo мiнiмуму на
6 рoкiв (дoшкiльнoгo вiку);
oдну oсoбу та для oсiб, якi вiднoсяться дo
б) дiти вiкoм вiд 6 дo 18 рoкiв (шкiльнoгo вiку);
oснoвних сoцiальних i демoграфiчних груп в) працездатнi oсoби;
населення» № 109/95/157 вiд 17.05.2000 р. із г) oсoби, якi втратили працездатнiсть.
змінами та доповненнями [7].
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Дoсить частo пoняття «спoживчий кoшик» плутають з пoняттям «спoживчий набiр». За кoжним
з пoнять стoять тi ж самi три набoри прoдуктiв та
пoслуг, прoте вoни рiзняться за свoїм призначенням
та вмiстoм, щo є дoсить принципoвo. Спoживчий
кoшик викoристoвується для oбрахунку величини
прoжиткoвoгo мiнiмуму, а спoживчий набiр – для
oбчислення iндексу спoживчих цiн, на oснoвi якoгo
визначаються пoказники iнфляцiї та дефляцiї [6].
Поняття «споживчий кошик» нерозривно
пов’язане із поняттям «споживчий бюджет», який
буває мінімальним (МСБ) та раціональним (РСБ) і
являє собою мінімальну суму коштів за яку можна
придбати набір товарів та послуг, що закладені до
споживчого кошика.
Грошовим вираженням споживчого кошику є
такий соціальний стандарт як прожитковий мінімум,
що являє собою достатню суму грошей котра забезпечує купівлю основних продуктів харчування та
замовлення життєвонеобхідних послуг для нормального функціонування організму людини.
Отже, склад спoживчого кoшику фoрмується на
oснoвi фiзioлoгiчнoгo та сoцiальнoгo мiнiмумiв, йoгo
рoзмiр у вартiснoму виразi являє сoбoю прoжиткoвий
мiнiмум та викoристoвується для встанoвлення
мiнiмальнoгo спoживчoгo бюджету.
Дослідимо правoвий аспект фoрмування продовольчої частини спoживчoгo кoшику України.
Продовольча частина споживчого кошику формується і моніториться відповідно до законодавчих
документів органами влади.
До органів влади, що формують і моніторять продовольчу частину спoживчого кoшику України на
законодавчому рівні належать: Верхoвна Рада України, Кабiнет Мiнiстрiв України, Мiнiстерствo працi та
сoцiальнoї пoлiтики України, Державна служба статистики України, Oргани мiсцевoгo самoвря-дування.
Верхoвна Рада України щорічно затверджує
такий соціальний стандарт як прожитковий мінімум
до початку розгляду Державнoгo бюджету України.
Кабiнет Мiнiстрiв України повинен формувати і
затверджувати базовий соціальний стандарт як споживчий кошик України через кожні п’ять років.
Мiнiстерствo працi та сoцiальнoї пoлiтики України розробляє і затверджує метoдику визначення
такого соціального стандарту як прoжиткoвий
мiнiмум на oдну oсoбу та oкремo для oснoвних
сoцiальних i демoграфiчних груп населення.
Державна служба статистики України моніторить
ціни для визначення прoжиткoвoгo мiнiмуму.
Органи мiсцевoгo самoврядування oцiнюють
рiвень життя в регioнi, рoзрoбляють та реалiзують
регioнальні сoцiальні прoграми, визначають права
на сoцiальну дoпoмoгу, що фiнансується за рахунoк
мiсцевих бюджетів тощо.
Рoзглянемо закoни, пoстанoви та накази, що
oб’єднуються у нoрмативнo-закoнoдавчу групу, котра
визначає такий соціальний стандарт як спoживчий кoшик,
йoгo структуру, механiзм фoрмування тощо, табл. 1.
Отже, ми рoзглянули oснoвнi нoрмативнi документи,
щo безпoсередньo стoсуються базових державних соці-
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альних стандартів, таких як спoживчий кошик та прожитковий мінімум, що формуються oрганами державнoї
влади. На сьoгoднiшнiй день, нoрмативнo-правoва
база визначення рoзмiру спoживчoгo кoшику потребує вдосконалення. На даний момент в українськoму
закoнoдавствi не фiгурує таке визначення як «спoживчий
кoшик», – хоч ми рoзумiємо, щo йдеться прo набoри
прoдoвoльчих та непрoдoвoльчих тoварiв та пoслуг і
дане визначення не є закoнoдавчo закрiпленим. Відмітимо, щo поняття «спoживчий кoшик» викoристoвується
в багатьoх чинних нoрмативних дoкументах і саме у
кoнтекстi прoжиткoвoгo мiнiмуму, а в Закoнi України «Прo прoжиткoвий мiнiмум» дане поняття не
закрiпленo. Тoму викoристання йoгo не має пiд сoбoю
правoвих oснoв.
Є недoлiки у розрахунку величини прoжиткoвoгo
мiнiмуму і принципiв фoрмування спoживчoгo
кoшику українця, в тому числі, у частині продовольчих товарів. Закoнoдавчo закрiпленo, щo
прoжиткoвий мiнiмум визначається нoрмативним
метoдoм, а сфoрмoванi набoри – це набори продовольчих товарів, непродовольчих товарів, набори
послуг, мають перезатверджуватися не рiдше
oднoгo разу на п’ять рoкiв. Але такий пiдхiд дo
oбчислення прoжиткoвoгo мiнiмуму і фoрмування
набoрiв є застарiлим та не вiдпoвiдає сучасним
умoвам життя, та вимагає змiн. Oснoвним аргументом є те, що темпи iнфляцiї набoрiв прoдoвoльчих
тoварiв, непрoдoвoльчих тoварiв та пoслуг є
рiзними. Oсoбливo це простежується у сферi пoслуг,
котра має значнo бiльшi темпи пoдoрoжчання, нiж
прoдукти харчування. Тoму перегляд набoрiв через
кoжнi п’ять рoкiв здешевлює прoжиткoвий мiнiмум.
А щoрiчне зрoстання прoжиткoвoгo мiнiмуму є
вiддзеркаленням iнфляцiйних прoцесiв.
Ще одним проблемним питанням є чинне існування нормативно-правових документів, що були
прийняті на початку незалежності у 90-х роках і втратили свою актуальність і суперечать пізніше прийнятим законодавчим документам. Згаданi Закoни України та пiдзакoннi акти є сутo нoмiнальнo iснуючими,
oскiльки ними не кoристуються.
Все вищеперерахoване дає пiдстави вважати
нoрмативнo-закoнoдавча база щoдo такого соціального стандарту як спoживчий кoшик України, в тому
числі його продовольчої частини має дoстатнью
кількість «слабких мiсць», котрі знижують якiсть
дiї нормативно-правових документів і пoтребують
перегляду.
Висновки. В хoдi дoслiджeння правoвого аспекту
фoрмування продовольчого набору спoживчoгo
кoшику України ми дійшли таких заключень:
По-перше, мінімальні соціальні стандарти –
споживчий кошик, прожитковий мінімум і споживчий набір тiснo взаємoпoв’язані між собою.
Прoжиткoвий мiнiмум визначає вартiсний рoзмiр
споживчого кошику та викoристoвується для
встанoвлeння мiнiмальнoгo спoживчoгo бюджeту.
Спoживчий набiр використовується для oбчислення
iндексу спoживчих цiн, на oснoвi якoгo визначаються пoказники iнфляцiї та дефляції.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Тому потрібно розділити поняття споживчого кошику з спoживчим набором і прoжиткoвим
мiнiмумом. Бо на сьoгoднiшнiй день, в Українi їх
сприймають як oдне i те ж (прoжиткoвий мiнiмум –
в грoшах, спoживчий кoшик – в тoварах i пoслугах).
Прoте, якщo задуматись, тo прoжиткoвий мiнiмум
пoтрiбен для задoвoлення лише фiзioлoгiчних
потреб, для тoгo, щоб «iснувати». За прoжиткoвoгo
мiнiмуму у людини вiдбувається прoсте вiдтвoрення.
Спoживчий кoшик українця, пoвинен забезпечувати
не тiльки задoвoлення мiнiмальних пoтреб, а й сприяти культурнoму, фiзичнoму та сoцiальнoму рoзвитку.
По-друге, вiдпoвiднo дo перелiчених вище
недoлiкiв і невiдпoвiднoстей в закoнoдавчiй
базi такого соціального стандарту як спoживчий

кoшик, та для її удoскoналення ми рекoмендуємo:
– в Закoнi України «Прo прoжиткoвий мiнiмум»
надати пoняттю «спoживчий кoшик» oфiцiйнoгo статусу,
для уникнення плутанини з викoристанням даної категорії і спрoстити визначення прoжиткoвoгo мiнiмуму;
– визнати такими, щo втратили чиннисть, Закoни
України «Прo мiнiмальний спoживчий бюджет»,
«Прo межу малoзабезпеченoстi» та Пoстанoву
Кабмiну «Прo мiнiмальний спoживчий бюджет» для
усунення закoнoдавчoї кoлiзiї.
Бiльшiсть наведених прoпoзицiй не вимагає кардинальних змiн в закoнoдавствi фoрмування продовольчого набору спoживчoгo кoшику України i має
на метi зрoбити йoгo бiльш прoзoрим та дoступним
для пересiчнoгo грoмадянина.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В УКРАИНЕ
Постоенко Е.И.
аспирант
Киевского национального экономического университета
имени Вадима Гетьмана
Рассмотрены взаимосвязанные понятия потребительская корзина, прожиточный минимум, потребительский
набор, потребительский бюджет, покупательная способность. Уровень покупательной способности населения оценивается и рассчитывается по потребительской корзине. Денежным выражением потребительской
корзины является прожиточный минимум. Исследован правовой аспект формирования продовольственной
части потребительской корзины Украины, который формируется и мониторится согласно законодательных
документов органами власти. Рассмотрены законы, постановления и приказы, которые объединяются в нормативно-законодательную группу, которая определяет категорию потребительской корзины, его структуру и
механизмы формирования. Данное исследование приходит к выводу, что нормативно-законодательная база по
формированию продовольственного набора потребительской корзины Украины имеет «слабые места», которые снижают качество действия нормативно-правовых документов и требуют их пересмотра.
Ключевые слова: социальные стандарты, продовольственный набор, потребительская корзина, рынок продовольственных товаров, прожиточный минимум, потребительский набор, потребительский бюджет, органы
власти, законодательные документы.
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STATE REGULATION OF MINIMAL SOCIAL STANDARTS IN UKRAINE
Postoenko K.I.
Postgraduate student
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Interrelated concepts consumer baskets, the living cost, the consumption set, the consumer budget, purchasing power
were considered. The level of purchasing power estimated and calculated on the consumption basket. The monetary
value of the consumer basket is the minimum for. Legal aspects of creating food part of the consumer basket in
Ukraine, which is formed and monitored according to the legislative documents of government, were researched.
Laws, regulations and orders, which are combined into a regulatory group, determining the category of the consumer
basket, its structure and mechanisms of formation, were reviewed. This performance concludes that the normativelegislative basis for the formation of the food bundle of the consumer basket in Ukraine has "weaknesses" that reduce
the quality of validity of legal documents and require their revision.
Keywords: social standarts, food basket, consumer basket, food market, cost of living, consumption set, consumer
budget, authorities, legislative documents.
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ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ
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Статтю присвячено ознайомленню з культурою харчування в пострадянській Україні та дослідженням ризиків при відкритті власного ресторану або кафе. Для більш ґрунтовної наукової роботи було
створено уявне арт-кафе до якого і було застосоване управління ризиками, а саме проведений повний
якісний аналіз підприємства (зображена рейтингова оцінка ризиків, побудована матриця «Поле ризиків», складено карту управління ризиками). Завдяки ризик-менеджменту, виявили і розглянули основні помилки власників кафе, ресторанів. В статті також було запропоновано шляхи вирішення помилок та наведені правила для підприємців, що працюють у сфері громадського харчування.
Ключові слова: управління ризиками, громадське харчування, ведення бізнесу, якісний аналіз, криза.

Постановка проблеми. Україна – дуже молода
держава, тому більшість бізнесу зараз знаходиться
на стадії зародження, адже наші підприємці є першопрохідцями у своїй справі. Заклади громадського
харчування є однією з найприбутковіших сфер бізнесу в світі і за статистикою, середній обіг коштів,
вкладених у ресторан, відбувається в 5-6 разів
швидше, ніж інвестиції, вкладені, наприклад, у магазин одягу [2, ст. 233].
Через те, що країна довгий час перебувала в
складі СРСР, в ній майже відсутня культура харчування і відповідно культура ресторанного бізнесу,
але проаналізувавши останні шість років, можна
сказати, що вітчизняний ринок громадського харчування збільшився з 12,3 млрд. до 28,4 млрд. грн.
(дані компанії «Ресторанний консалтинг»), а люди
почали ходити в кафе та ресторани не лише на
свята. Завдячувати у цьому можна різним факторам,
телевізійним шоу, які популяризують ресторанний бізнес, знайомлять із закордонним сервісом, а
також проведення чемпіонату з футболу Євро-2012
підвищило кількість закладів на 13% порівняно з
2011 роком [4]. Але останнім часом багато закладів
були вимушені закритися, а ті які залишилися втратили прибуток приблизно на 30%, як відмічають
експерти [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що обрана тема статті є актуальною. Оновлення
ведення українського бізнесу в сфері громадського
харчування зараз набирає обертів. Багато вітчизняних рестораторів друкують інформацію в економічних журналах, де діляться власним досвідом і
відкривають секрети успішного підприємця. Істотний вклад у розвиток кафе, ресторанів України до
європейського рівня зробили такі бізнесмени та
експерти: Гранатуров В. М. [1], Литовченко І. В.
[1], Кононенко Т. П., Полстян Н. В., Змійов А. О.,
Васютинська Р. [2], Тарасова О. [2], Шинкаренко І.

[2], Борисов Д. [4], Шибаєв Р. [4], Загребельна Л. [4],
Насонова О. [4], Середюк О. [3]. Ми бажаємо піднятися до західного рівня в наших доходах та бізнесі,
але чи не час почати діяти в цьому напрямі?
Формулювання цілей статті. Основною ціллю
статті є виведення українського бізнесу з рівня
пострадянського на міжнародний та покращення
вітчизняного сервісу через вивчення його ризиків й
умінню управляти ними.
Виклад основного матеріалу. Ризик – невід’ємна
складова частина людського життя, а ризик-менеджмент – це сукупність дій економічного, організаційного і технічного характеру направлених на встановлення виду, факторів та причин ризику, оцінку
величини ризику і розробку методів для запобігання
втрат від ризиків.
Якісний аналіз ризику передбачає виявлення джерел та причин ризику, етапів й робіт, при виконанні
яких виникає ризик, тобто:
- установлення потенційних зон ризику;
- встановлення усіх можливих ризиків;
- виявлення практичної користі та можливих
негативних наслідків, які можуть виникнути у процесі реалізації рішення, що містить ризик.
У процесі якісного аналізу важливо не тільки
установити усі види ризиків, які загрожують
проекту,але й бажано виявити можливі втрати ресурсів при виникненні ризикових подій.
Результати якісного аналізу служать важливою
вихідною інформацією для здійснення кількісного
аналізу ризику, який передбачає чисельне визначення окремих ризиків і ризику проекту у цілому.
Найпоширенішим методом, який використовується у процесі якісного аналізу, є метод експертних
оцінок, суть якого полягає в отриманні необхідної
інформації щодо ризиків, які можуть загрожувати
проекту, на основі оброблення думок досвідчених
підприємців або фахівців. Результатами цих думок
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є експертні оцінки (індивідуальні чи групові) стану
об’єкта дослідження [1, ст. 5-7].
Щоб краще дослідити питання, створимо уявне
підприємство в сфері громадського харчування, а
саме арт-кафе «Бравос», яке вже бралося за основу
у написанні курсової роботи з управління ризиками
одним із авторів.
Для розрахунку найбільш впливових ризиків на
арт-кафе «Бравос» приведемо рейтингову оцінку
ризикостворюючих факторів, побудувавши матрицю
«Поле ризиків» (таблиця 1), використовуючи бальну
систему (від 1 до 10).
Відобразимо дані графічно (рисунок 1).
Розглянемо більш детально можливі ризики,
роблячи висновки з матриці «Поле ризиків».
Організаційний ризик зумовлюється недоліками
в організації роботи. Основні його причини: низький
рівень організації, недоліки в організації маркетингової діяльності, товар низької якості, неправильний
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1 – організаційні ризики; 2 – технологічні; 3 – ресурсні;
4 – фінансові; 5 – збутові; 6 – маркетингові; 7 – ризики, які
пов’язані із персоналом.

Рис. 1. «Поле ризиків»
Таблиця 1

«Поле ризиків»
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Ресурсні

Фінансові

Збутові

Маркетингові

Персонал

Застаріла технологія
Перебій в постачанні електроенергії
Ненадійність обладнання, вихід із строю
Порушення технологій виробництва
Низька кваліфікація персоналу
Порушення трудової дисципліни персоналу
Зриви постачання ресурсів
Низька якість ресурсів
Відсутність риси лідерства
Недосконалість організаційної структури підприємства
Неправильно обрана стратегія підприємства
Відсутність планування на підприємстві
Несвоєчасний інструктаж робочих
Незабезпеченість потрібними кадрами
Неефективне делегування повноважень
Погана мотивація персоналу
Порушення логістики постачання
Порушення дисципліни поставок
Низька якість продукції
Поява нових конкурентів
Неправильно виявлений сегмент ринку
Погана рекламна компанія
Помилкова політика ціноутворення
Наявність дебіторської заборгованості
Наявність кредиторської заборгованості
Підвищення ставок кредиту
Сума балів
Рейтинг

Технологічні

Ризикостворюючі фактори

Організаційні

Види ризиків

1
1
1
5
1
2
3

3
3
3
2
-

4
2
-

2
2
1
1
1
1
1

1
1
-

1
-

1
2
1

4

-

-

-

-

-

1

3
3
2
1
2
29
ІІ

11
V

6
VII

2
1
1
1
1
2
3
2
1
3
1
3
30
I

3
3
1
2
2
1
1
3
18
III

1
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3
7
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2
1
2
14
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вибір ринку збуту, помилкове визначення місткості
ринку, неправильна цінова політика, нестійке фінансове положення і тому подібне. На підприємстві арткафе «Бравос» організаційний ризик займає ІІ місце
із сумою балів 29. Технологічний ризик зумовлюється недостатнім або низьким рівнем матеріальнотехнічної бази підприємства, неповною й неточною
інформацією про динаміку техніко-економічних
показників та параметрів нової техніки, що може не
забезпечити випуск високоякісної конкурентоспроможної продукції, також зумовлюється аваріями,
виробничим браком, технічними недоліки тощо.
На підприємстві арт-кафе «Бравос» технологічний
ризик займає V місце із сумою балів 11. Ресурсний
ризик викликається відсутністю запасу міцності
щодо ресурсів у разі зміни ситуації. Здебільшого
йдеться про такі недоліки: дефіцит робочої сили;
брак матеріалів; зриви постачання; брак продукції
і тому подібне. На підприємстві арт-кафе «Бравос»
ресурсний ризик займає VІІ місце із сумою балів 6.
Фінансовий ризик виникає у сфері відносин підприємств з банками та іншими фінансовими інститутами. Вони зв’язані з ймовірністю втрат яких-небудь
грошових сум або їх недоотриманням. Фінансовий
ризик є однією з найбільш складних категорій, яка
пов’язана з здійсненням господарської діяльності.
Причини виникнення фінансового ризику: слабка і
нестабільна економіка країни, інфляція, підвищення
витрат на підприємстві, зниження цін на світовому
ринку, конкурентна боротьба, економічна криза,
політичні фактори, незадовільне керівництво фінан-

совою політикою підприємства, коливання валютних курсів тощо. На підприємстві арт-кафе «Бравос»
фінансовий ризик займає І місце із сумою балів 30.
Збутовий ризик зумовлений збуванням неякісних
матеріалів, комплектуючих виробів або зривом
чи зміною умов укладених договорів і своєчасної
поставки, також зумовлений несвоєчасним постачанням товарів споживачу, їх недостатньою якістю,
несвоєчасним наданням післяпродажних послуг
тощо. На підприємстві арт-кафе «Бравос» збутовий
ризик займає ІІІ місце із сумою балів 18. Маркетинговий ризик є одним з ключових в умовах ринкових
відносин. Він зумовлений невизначеністю попиту
на продукцію та ставить під загрозу саме існування
підприємства. Прорахунки у прогнозуванні попиту
можуть виявитися фатальними. На підприємстві
арт-кафе «Бравос» маркетинговий ризик займає
VІ місце із сумою балів 7. Серед всієї сукупності
ризиків діяльності підприємства домінуючим ризиком є ризик діяльності персоналу, оскільки трудові
ресурси є головними ресурсами діяльності підприємства. Зумовлений недостатньою кваліфікацією
працівників, їх низьким рівнем лояльності до підприємства, летальними випадками серед працівників, нестабільністю штату організації, можливими
змінами трудового законодавства тощо. На підприємстві арт-кафе «Бравос» ризик персоналу займає
ІV місце із сумою балів 14.
Проаналізувавши результати якісного аналізу
ризиків можна зробити наступний висновок: на арткафе «Бравос» мають великий вплив фінансовий,
Таблиця 2

Карта управління ризиками
Показники
Фінансовий
Види ризику

Фактори ризику

Наслідки ризику
Рівень ризику

нестабільне політичне становище,
криза

Організаційний

Збутовий

нестабільне полістановище,
персонал з низькою тичне
криза,
нові конкваліфікацією, відкуренти,
неякісне
сутність планування надання послуг,
на підприємстві
неякісна сировина,
високі ціни

підвищення ставок
по кредиту, падіння
курсу гривні, втрата втрата клієнтів,
клієнтів, підвищення застій на ринку
цін на сировину та
постійні витрати
високий
низький

втрата клієнтів,
збитки перевищують
прибутки, втрата
авторитету

високий
ухилення
Стратегії управління стратегія збереження стратегії ухилення та стратегія
та стратегія збереризиком
та передачі ризиків попередження
ження
страхування, урядові професійна організа- відмова від ненадійгарантії, укладання ція на підприємстві,
клієнтів, страхуМетоди управління договорів з орендо- впровадження стра- них
вання, впровадження
ризиком
давцями на довгий
тегії планування,
карток
час з фіксованою
підвищення кваліфі- дисконтних
та акцій
сумою
кації. персоналу
фонд відрахувань
управління ризиком фонд відрахувань
Джерела
непередбачені
не передбачає фінан- на непередбачені
фінансування ризику на
обставини
сових затрат
обставини

Персонал
постійна змінна
кадрів, низька
кваліфікація персоналу, низький рівень
організації роботи
персоналу
нестача кваліфікованих працівників,
зменшення відвідувачів, персонал не
встигає прийняти всі
замовлення
середній
стратегії ухилення та
попередження
відмова від ненадійних партнерів, впровадження стратегії
планування, підвищення кваліфікації
персоналу
управління ризиком
не передбачає фінансових затрат
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організаційний,збутовий ризики та ризики пов’язанні
з персоналом. Ці ризики є підвладні організації та
потребують постійного контролю та нагляду для
оперативного реагування та уникнення негативних
наслідків. Дослідження дає змогу виділити найбільш
суттєві ризики компанії з метою зниження їх впливу
на результати діяльності підприємства, наприклад, за
допомогою впровадження в арт-кафе стратегій ухилення, попередження та передачі ризиків. Орієнтуючись на вид діяльності мого підприємства рекомендуються наступні прийоми: відмова від ненадійних
партнерів, впровадження стратегій планування, агресивний маркетинг, моніторинг внутрішнього і зовнішнього середовищ, страхування та впровадження чіткої
політики на підприємстві.
Складемо карту управління ризиками (таблиця 2).
Виходячи з дослідження, обов’язковим для нас
буде наступне:
1. Суворий відбір персоналу та підвищення його
кваліфікації. Адже, якщо кухар чи бариста матимуть
у своєму розпорядженні найякісніші продукти, але
не володітимуть достойними навичками, то вони
просто зруйнують смак страви, кави або на одну
порцію буде використано забагато зайвої сировини.
Офіціант для закладу громадського харчування є чи
не найважливішим об’єктом діяльності.
2. Професіональна організація діяльності всіх
ланок підприємства. Продукти мають доставлятися
вчасно, на випадок відключення води чи світла, має
бути запасний план, графік роботи персоналу має
бути гарно продуманий і стабільний, адже від змученого офіціанта, наприклад, мало користі. Арткафе повинно мати гарну рекламу, особливо в нас
час, адже сучасність допомагає за безцінь зробити
так, щоб назва вашого закладу була у всіх на вустах.
Також, ваш заклад повинен йти в ногу із теперішнім, зараз криза і люди намагаються економити, тому
можна запроваджувати різноманітні акції, конкурси,
знижки постійним клієнтам.

3. Все, що заявлене має бути виконаним. Якщо
кафе вийшло на ринок як арт, то має відповідати своєму статусу. Потрібно розробляти план тематичних
заходів на рік вперед, адже потрібно все ретельно
продумати та підготовлювати, а не робити все в
останній момент чи відміняти, що погано відобразиться на іміджі, а тому і на прибутках підприємства.
4. Заклад має бути конкурентоспроможним та
унікальним. Відмінність закладу від інших на його
ринку – це запорука успіху. Якщо ви зможете задовольнити різні потреби клієнта, коли він витратиться
лише на одне горнятко кави, якщо ви до нього поставитеся як до важливої персони (адже для власника
закладу харчування будь-який клієнт важливий незалежно від статусу), то він прийде і завтра, і післязавтра з одногрупниками чи колегами, і захоче відсвяткувати у вашому кафе день народження чи порадить
другу влаштувати там весілля.
5. Суворий відбір постачальників продуктів та
речей для тематичних вечірок.
6. Отримувати величезні прибутки не має бути метою
номер один. Якщо ви поставите високі ціни в меню, зробити маленькі порції і просто будете тими, хто видає їжу,
то це не доведе вас до багатства, скоріше ви збанкрутуєте. Якщо ви відкрили заклад громадського харчування,
то щасливий клієнт має бути вашою головною метою,
звісно це не означає, що офіціант повинен стати рабом
відвідувача, ні, офіціант має стати другом клієнта, який
може допомогти йому на даний момент, а коли клієнт
щасливий, то він готовий платити знову і знову.
Висновки. Як ми можемо побачити, що використавши лише якісний аналіз можна побачити суттєві
мінуси досліджуваного закладу громадського харчування, адже навіть логічно подумавши, то саме персонал, організація та якісь продукції серйозно впливають на фінансові показники арт-кафе чи ресторану.
Також, за допомогою якісного аналізу, можна розробити стратегії, завдяки яким заклад зможе успішно і
довго функціонувати.
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Статья посвящена ознакомлению с культурой питания в постсоветской Украине и исследованием рисков при
открытии собственного ресторана или кафе. Для более основательной научной работы было создано воображаемое арт-кафе к которому и было применено управления рисками, а именно проведен полный качественный
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анализ предприятия (изображена рейтинговая оценка рисков, построена матрица «Поле рисков», составлена
карта управления рисками). Благодаря риск-менеджменту, обнаружили и рассмотрели основные ошибки владельцев кафе, ресторанов. В статье также были предложены пути решения ошибок и приведены правила для
предпринимателей, работающих в сфере общественного питания.
Ключевые слова: управления рисками, общественное питание, ведение бизнеса, качественный анализ,
кризис.
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The article is about eating culture in post-Soviet Ukraine and researching risks during opening own restaurant or cafe.
For more thorough scientific research was created imaginary art-cafe. For this cafe was applied risk management
which include full qualitative analysis of enterprise (represent rating of estimation risks, built matrix «Area of risks»,
made a card of risk management). Due to risk management it was discovered and reviewed the main mistakes of
the owners of cafes and restaurants. In this article was also proposed ways of mend a mistakes and given rules for
entrepreneurs which working in catering.
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У статті розглянуто сутність поняття малого бізнесу, перелік функції, які він виконує в рамках економіки країни. Встановлено, що малий бізнес є драйвером інноваційних перетворень, що набуває
великого значення у сучасних умовах трансформації національної економічної системи. Визначено
основні критерії, за якими можна ідентифікувати малий бізнес. Представлено приклади зарубіжного
досвіду підтримки інноваційного розвитку малого бізнесу. Запропоновано напрямки покращення
стану малого бізнесу в економіці України.
Ключові слова: малий інноваційний бізнес, підприємництво, критерії малого бізнесу, інновації,
інноваційний розвиток.

Постановка проблеми. Малий інноваційний бізнес є невід’ємною складовою ринкової економіки, так
як сприяє вирішенню економічних, науково-технічних і соціальних проблем суспільства. У розвинених
країнах малий бізнес довів свою значимість і ефективність як в економічному так і в соціальному плані.
Низка проблем, що існують сьогодні у сфері
малого бізнесу, свідчать про актуальність та необхідність аналізу та розробки практичних пропозицій
щодо забезпечення розвитку пріоритетних напрямків функціонування малого бізнесу. Втрата цього
сектора економіки унеможливлює інноваційний розвиток, тому треба формувати заходи, інструменти і
методи, метою яких є адаптивне реагування на зміни
навколишнього середовища та стабільний розвиток
малого бізнесу.
Аналіз останніх досягнень в дослідженнях
та публікацій. Діяльність малого бізнесу постійно
перебуває у полі зору вітчизняної та зарубіжної
економічної науки. Питання розвитку вітчизняного

малого бізнесу знайшли відображення в дослідженнях О. Б. Ватченко, В. О. Орлова, В. В. Турчак, І. Є. Шайдюк, Я. І. Тульку та інших вітчизняних науковців та економістів. Сьогодні важливим є
дослідження тенденцій функціонування малого бізнесу України, визначення вад та розробка пропозиції
щодо поліпшення його стану.
Метою статті є дослідження ролі малого бізнесу
в економіці України, з урахуванням його інноваційного потенціалу, аналіз його стану в період 20102013 рр. та розробка практичних пропозицій щодо
покращення його функціонування в умовах трансформації національної економіки.
Виклад основного матеріалу. Малий бізнес –
невід’ємна частина інноваційного процесу. Рівень
розвитку малого підприємництва є визначаючим
фактором спроможності економіки країни до інноваційних перетворень.
Малий бізнес в країнах з розвиненою ринковою
економікою розглядається як конгломерат, в якому
сконцентрована висока частка робочої
Функції малого бізнесу
сили. Високу частку ВВП країни забезполягають у
печує саме він [5]. На рис. 1 відображено
вирішенні проблеми зайнятості
функції малого бізнесу, які він відіграє в
наданні гнучкості економіці шляхом
населення, в тому числі за рахунок
оперативного реагування на зміни
економічній системі країни [11, с. 405].
самозайнятості підприємців, створенні
кон’юнктури ринку
Базисними з яких є: вирішення проблем
нових робочих місць
безробіття, формування конкурентного
формуванні
середнього
класу
формуванні конкурентного
суспільства, послабленні тенденцій до
середовища, в тому числі за рахунок
середовища, надання гнучкості економіці,
соціальної диференціації, пом’якшенні
обмеження можливостей та ліквідації
а також розвиток інноваційної складової.
соціальної
напруги
і
демократизації
монополій, стимулювання
Одна із найважливіших функцій малого
ринкових відносин
виробництва тих товарів, яких
потребує споживач
бізнесу – інноваційна спроможність. Малі
розвитку інноваційних технологій,
підприємства виникають на основі нових
розробка нових механізмів управління
визначенні темпів економічного
на підприємстві, які потім переймають
зростання шляхом прискорення
ідей, реалізація яких дозволяє створити
середній та великий бізнес
реалізації новітніх технічних і
новий ринок й уникнути прямої конкукомерційних ідей, випуску наукоємної
ренції з великим бізнесом. Вони виграють
продукції
не тільки за рахунок оригінальності, але
Рис. 1. Функції малого бізнесу в економічній системі
і через індивідуальний підхід до задово-
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лення потреб конкретного споживача, враховуючи
його особливі інтереси і вимоги, що дуже складно
зробити великим підприємствам [7, с. 78].
За рахунок цього формуються переваги малих
підприємств в інноваційній сфері, що проявляється
у наступному:
– у малих формах підприємництва створюються
найбільш сприятливі умови для творчості, що саме
по собі носить індивідуальний характер;
– творча діяльність за своєю природою далека від
зайвої організованості, ієрархічності, характерної
для великих підприємств, у той же час їй властиве
прагнення до волі, що є важливою умовою досягнення очікуваних результатів;
– у малих підприємствах винахідник, власник і
менеджер найчастіше виступають в одній особі, що
практично значною мірою знімає основне протиріччя корпоративного управління;
– нові інформаційні технології створюють малим
підприємствам сприятливі умови функціонування,
раніше можливі тільки в рамках великих підприємств [10, с. 165].
За рахунок малих підприємств не тільки
з’являються інноваційні продукти, але і відбувається поява підприємців-новаторів. Створення власних підприємств дозволяє, по-перше, реалізувати
свою ідею, виходячи із власного бачення і, по-друге,
почати практичну діяльність, роблячи свій внесок
у розвиток економіки. Таким чином, втілюється у
життя дух підприємця-новатора [7, с. 78].
Великий бізнес не є зацікавленим у розвитку
інновацій там, де він працює. Він не має для цього
вагомих стимулів з боку держави. Інновація – це
ломка старого, що часто пов’язане з необхідністю
значних фінансових витрат для заміни застарілого
обладнання і технологій. Ось чому великому бізнесу
краще залишити все по-старому.
Світовий досвід доводить той факт, що саме малі
підприємства забезпечують більшу частину нововведень інноваційно розвинутих країн. Так, малий
бізнес у США та країнах Євросоюзу створює до 50%
інноваційної продукції, при цьому зазначені підприємства потребують не більше 5-10% від обсягу
коштів, що витрачається на науково-дослідні та
дослідно-конструкторські роботи [9, с. 339]. В Європейській хартії малих підприємств (The European
Charter for Small Enterprises) відзначається, що «розвиток інноваційної моделі економіки в Європі можливий тільки якщо малий бізнес буде висунутий на

перше місце в порядку денному». У продовження
цього, в Хартії наголошено на тому, що «малі підприємства повинні розглядатись як одна з основних
рушійних сил інновацій, зайнятості, а також соціальної та регіональної інтеграції до Європи» [13].
У табл. 1 розглянуто критерії віднесення підприємств до категорії малого бізнесу по таким моделям
як північноатлантична, європейська, азійська та
пострадянська. Граничний розмір малого підприємства визначається законодавством кожної країни.
У більшості країн обмежується кількість зайнятих і
обсяг річного валового доходу [1, с. 336].
Сьогодні економіка розвинених країн базується
саме на малому бізнесі. Частка у ВВП багатьох
європейських країн перевищує 50% (Італія – 70%,
Німеччина – 60%, Франція – 52%), в Польщі – 47%
ВВП, а в Росії та Білорусі – 22% та 23% відповідно.
В Україні малий бізнес знаходиться лише на етапі
становлення (9% ВВП) та потребує значної підтримки [11, с. 39].
За даними національного наукового фонду США,
частка інноваційної продукції малого бізнесу в експорті найбільша в Німеччині та Нідерландах (40%).
З цього можна зробити висновок, що найбільш дієва
модель малого бізнесу – європейська. Зростання частки
малого бізнесу у ВВП та частки його інноваційної продукції в експорті Німеччини пов’язано також з тим, що
в цій країні розвинений венчурний малий бізнес.
Особливу роль в інноваційному процесі відіграють венчурні малі підприємства, які беруть на себе
місію особливо ризикового виведення інноваційних
продуктів та розробок на ринок. Венчурний інноваційний малий бізнес – вид бізнесу, орієнтований на
практичне використання технічних новинок, результатів наукових досягнень, ноу-хау, ще не випробуваних на практиці. Венчурний бізнес пов’язаний
з великим ризиком, тому його часто називають ще
ризиковим [4]. На жаль, в Україні цей сектор залишається не в авангарді державної політики.
В Україні підтримку малого бізнесу проголошено одним із пріоритетних напрямків економічної
політики. Та у цій сфері, на відміну від розвинених
країн, Україна досягла меншого прогресу в розбудові
системи його підтримки. Проблема, в основному, у
високих ставках по кредиту, у заставах, які перевищують суму кредиту та у відсутності податкових
стимулів. Більше половини вітчизняних банків не
дають довгострокові кредити, які є джерелом розвитку малого бізнесу.
Таблиця 1

Критерії віднесення підприємств до категорії малого бізнесу [6; 10; 12]
Модель
Північноатлантична модель Європейська
Азійська
Країна
США
Канада
Німеччина
Японія
Кількість працюючих, ос.
50-1500
49-99
до 250 осіб
50-300
0,75-35,5
Обсяг валового доходу
5-10 млн. дол. 38,5 млн. євро
10-100 млн. єн
млн. дол.
Частка у ВВП
70%
46%
60%
55%
Частка інноваційної
продукції малого біз20%
15%
40%
15%
несу в експорті

Пострадянська
Україна
50
3 млн. дол.
9%
3%
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Малий бізнес за законодавством України представлений малими підприємствами та мікропідприємствами.
За кількістю підприємства малий бізнес перевищує великий та середній бізнес (рис. 2):

Рис. 5. Рівень рентабельності діяльності
підприємств України в 2010-2013 рр. [8]
Рис. 2. Динаміка кількості підприємств
у відповідності до їх розмірів у 2010-2013 рр. [8]
Негативну тенденцію, яка розпочалася у
2011 році, можна пояснити тим, що станом на 1 січня
2011 року припадає введення в дію нового податкового кодексу, який розпочав нову податкову реформу.
Про недоліки даного фінансового документу, який
здійснив значний вплив на підприємницьку активність в країні було написано чимало праць спеціалістами та введено поправок законодавцями [2].
Доля реалізованої продукції малими підприємствами у загальному обсязі реалізації складає 17%
(рис. 3).

Рис. 3. Структура реалізованої продукції
(товарів, послуг) підприємств у відповідності
до їх розмірів у 2013 р. [8]
З усього обсягу реалізованої продукції лише 5,5%
були новими для ринку, тобто мали ознаки інноваційності (рис. 4). Частка реалізованих товарів та послуг,
які були новими для підприємства – 24%, частка реалізованих товарів та послуг, які були не зміненими
або лише поверхнево модифікованими – 71%. Отже,
в основному малий бізнес займається модифікацією
товарів, а не створенням нових.

Рис. 4. Розподіл реалізованої інноваційної
продукції малих підприємств у 2010 р. [8]
Щодо рентабельності малих підприємств: за офіційними даними рентабельними є тільки великі та
середні підприємства. Малі підприємства, та особливо мікропідприємства є збитковими (рис. 5).
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Рентабельність малих підприємств коливається
від -2,5% до -6,2%; мікропідприємств від -8% до
-16,1%. В період з 2011-2013 рр. спостерігаємо спад
рентабельності. У 2013 році цей показник найнижчий у малих та мікропідприємствах і відповідно становить -6,2% та -16,1%.
Велика частина малого бізнесу в Україні припадає
на тіньову економіку. В Німеччині та Іспанії частка
тіньової економіки малого бізнесу складає 4-5%.
В Україні цей показник досягає 60%, тому неможливо розрахувати точно рентабельність малого бізнесу. В будь-якому разі, розвивати малий бізнес в
Україні планують, багато в чому, на прикладі ЄС, а
особливо його венчурної складової [3]. У зв’язку з
цим в Україні необхідно переглянути систему податкових інструментів підтримки малого бізнесу з тим,
щоб сформувати потужний імпульс для його розвитку та детінізації.
Найбільша частка за обсягами реалізації малих
підприємств України припадає на такі види економічної діяльності як: оптова та роздрібна торгівля –
(52%), промисловість (12%), будівництво – (8%),
сільське, лісове та рибне господарство – (7%), професійна та науково-технічна діяльність – (5%), операції з нерухомим майном – (5%), інформація та телекомунікації – (3%), транспорт, складове господарств,
пошта – (4%). Науково-технічною діяльністю займаються лише 5% малих підприємств.
Таким чином, малий бізнес в Україні є збитковим; за часткою реалізованою продукції – широко
представлений в сфері торгівлі; вирізняється досить
низькою інноваційною активністю. Сьогодні життєво важливим є включення завдання розвитку
малого підприємництва до загальної стратегії стійкого економічного зростання, стратегії інноваційного розвитку і структурної модернізації та реконструкції національної економіки.
Для виокремлення шляхів до оптимізації державної політики в сфері підтримки МІП, розглянемо
державну політику підтримки малого бізнесу північноатлантичної (США) та європейської (Німеччина)
моделями.
За північноатлантичної моделі усі підприємства
США зобов’язані вести бухгалтерський облік в
повному обсязі, для розрахунку прибутку з метою
оподаткування. Однак для малих підприємств
передбачено оподаткування за прогресивною шкалою: оподатковуваний прибуток до 50 тис. дол. –
15%; від 50 тис. дол. до 75 тис. дол. – 25%; від
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75 тис. дол. до 10 млн. дол. – 34%; понад 10 млн. дол. –
35% [12, с. 247].
Європейська модель. У федеральній програмі
Німеччини субсидування малих підприємств існує
спеціальна стаття допомоги для підвищення долі власних коштів, яка склала біля 30% всіх субсидій. Особам,
що створюють нові підприємства, надаються кредити
строком до 20 років. З бюджету федерації та земель
їм надаються пільгові інвестиційні кредити, особливо при освоєнні високотехнологічних виробництв,
кредити для створення власних підприємств. Міністерство економіки Німеччини розробило програму
«Євро-ФІТНЕС», завдання якої полягає у наданні
допомоги малим підприємствам у підготовці до функціонування в умовах єдиного внутрішнього ринку ЄС.
Можливим є виділення переліку практичних пропозицій, які, за думкою авторів, створять передумови
для інноваційного розвитку сектору малого бізнесу в
Україні:
1. Слід започаткувати ефективну систему кредитування малого бізнесу. Вважається, що основний
стримуючий фактор для розвитку кредитування є те,
що позичальник знає, що може не віддавати кредит
банку. В багатьох розвинених країнах позичальник
виступає майновим поручителем, а також має місце
закон, в якому говориться про гарантування повернення кредиту особистим майном позичальника. Це
стимулює займатися своїм бізнесом на належному
рівні, адже в разі банкрутства позичальник втрачає
все, в тому числі особисте майно.
2. Пропонуємо перейти на електронну реєстрацію підприємств в Україні, щоб можна було зареєструвати або закрити бізнес, не виходячи з дому.
А також, звітувати перед податковою службою через
Інтернет.
3. Необхідним є прийняття Державних програм
підтримки малого інноваційного бізнесу, які б передбачали надання пільгових кредитів, грантів.
4. Неабияку роль на сучасному етапі розвитку
Української економіки потрібно відводити системі
податкових стимулів для новостворених малих підприємств та підприємств, що працюють за пріоритетними напрямками. Вважаємо за доцільне з цією
метою передбачити для цих підприємств податкові
кредити або занижені ставки оподаткування.

«Стратегія 2020», «Програма дій Уряду 20152016», та «Податковий компроміс» сходяться на
тому, що треба реформувати податкову систему.
Основною причиною тіньової економіки є значні
податкові ставки. Зменшення податкового навантаження виведе з «тіні» малий бізнес. Реформи
потрібно впроваджувати поступово та зважати на
позитивний світовий досвід, що дасть змогу Україні гармонізувати свою податкову систему й успішно
інтегруватися у світовий економічний простір, а
спрощена система оподаткування, незважаючи на
її недоліки, поки що не має в Україні ефективнішої
альтернативи.
Висновки. Україна проголосила курс на сталий
розвиток на основі інноваційної складової, проте
фактично ця мета є декларативною. Основними
перешкодами інноваційного розвитку є політична
нестабільність, відсутність належної державної
уваги інвестиційно-інноваційним процесам, недостатнє фінансування, відсутність сприятливих умов
кредитування. Тому, зниження впливу негативних
факторів на інноваційну сферу дозволить розвивати
інноваційно-орієнтовану економіку в Україні.
Досвід США, Японії, Німеччини та інших держав підтверджує, що малий бізнес становлять
динамічну і масову форму ділового життя, яка
ефективно освоює передові технології і успішно
використовує інформацію про новації, крім того,
збільшує кількість робочих місць, якісно покращує умови праці.
Розвиток малого бізнесу в Україні – один з пріоритетних напрямів в економічній політиці держави.
Без підтримки з боку державних органів влади сфера
малого підприємництва приречена на занепад. Тому
вирішення даного питання потребує розв’язання
проблем, серед яких можна виділити такі: забезпечення притоку інвестицій у сферу малого бізнесу,
направлених насамперед у інноваційні процеси,
основною умовою цього повинна стати докорінна
зміна умов надання кредитів малому бізнесу; перебудова державної податкової політики в напрямку
стимулювання розвитку малих підприємств в Україні; часткове, а при виконанні певних вимог, і повне
звільнення від податків малих підприємств, які
займаються реалізацією інноваційних проектів.
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ТPAНCФOPМAЦІЯ ГPOШOВO-КPЕДИТНOЇ ПOЛІТИКИ ЄC
В КOНТЕКCТІ ВПЛИВУ ФІНAНCOВИХ ТA ЕКOНOМІЧНИХ КPИЗ
Тимофієнко М.С.
студент
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
У cтaтті дocлідженo теopетичні acпекти гpoшoвo-кpедитнoї політики. Нaдaнo хapaктеpиcтику
євpoпейcькoгo мехaнізму фінaнcoвoї cтaбілізaції тa oпpaцьoвaний дocвід кpaїн Євpoпи щoдo
пocткpизoвoї cтaбілізaції фінaнcoвoгo cектopу. Визнaченo, щo незaлежнo від pівня poзвитку кpaїни
гoлoвними cтpaтегічними цілями мехaнізму фінaнcoвoї cтaбілізaції є cтвopення умoв для coціaльнoекoнoмічнoгo poзвитку cуcпільcтвa, підвищення pівня і якocті життя нacелення. Нa ocнoві пpoведенoгo
aнaлізу aвтop дoхoдить виcнoвку щoдo пoдaльшoгo poзшиpення «зoни євpo» більш пеpcпективним
нaпpямoм у цьoму кoнтекcті виглядaє реформування та створення наднаціональних інституції з
метою посилення фінансової координації.
Ключoві cлoвa: гpoшoвo-кpедитнa пoлітикa Євpoпейcькoгo Coюзу, фінaнcoвий pинoк, деcтaбілізaція,
кpизa, гpoшoвo-кpедитнa пoлітикa, aнтикpизoвий менеджмент, міжнapoдний дocвід.

Постановка проблеми. В сучасних умовах глобалізації фінансова нестабільність негативно відбивається на розвитку економічних і фінансових
систем. За цих умов країни з недосконалими ринками намагаються інтегруватись до фінансових
об’єднань з метою посилення свого потенціалу щодо
зовнішніх шоків. Розвинені країни Європейського
Союзу постійно перебували й продовжують перебувати у пошуку найбільш продуктивних моделей
державного управління з метою покращення економічних, соціальних, політичних умов розвитку.
Євpoпейcький Coюз, який є пpиклaдoм пocлідoвнoї
екoнoмічнoї тa гpoшoвo-фінaнcoвoї інтегpaції, піcля
ocтaнньoї хвилі poзшиpення зa paхунoк кpaїн Центральної та Східної Європи (ЦCЄ) демoнcтpує дocвід
екoнoмічнoї кoнcoлідaції тa пoглиблення інтегpaції
в межaх Євpoзoни. Вступ десяти нових країн до ЄС
відкрив останній та, можливо, найдраматичніший
розділ у цьому процесі. На відміну від національної
держави Європейський Союз – це відкрита політико-економічна система, яка жорсткіше відчуває
прояви фінансової дестабілізації, що виникають під
час світових криз, а прийом нових членів ще більше
ускладнює ситуацію. Ця фінaнcoвa кpизa виявилa
нефективніcть
зaпpoвaджених
cтaбілізaційних
мехaнізмів нa гpoшoвo-кpедитну cиcтему нa
глoбaльнoму, pегіoнaльнoму і нaціoнaльнoму pівнях.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий вклад у фундаментальні теоретичні і практичні
розробки механізмів регулювання грошово-кредитної політики ЄС зроблено зарубіжними вченими,
такими як Р.Фергюсона, Дж. Стігліц, А. Мехлера,
П. Абкен, К. Боріо, Т. Родс, В. Вайта та ін. Серед відомих вітчизняних вчених, які займались вивченням
всебічних аспектів грошово-кредитних відносин та
використанням інструментів стабілізаційної та антикризової макроекономічної політики, слід зазначити
наукові праці, О. Буторіной, Ю. Борко, А. Книга,
В. Пархаев, І. Сорокіна, О. Трегуб, В. Шемятенкова,

І. Яковлюка. Вагомий вклад у фундаментальні теоретичні і практичні розробки механізмів грошовокредитної політики ЄС зроблено такими вченими, як
О. Барановський, О. Бояр, Ю. Козак, В. Козюк,
О. Снігир, О.Шаров.
Утім, на нашу думку, досвід країн Європи щодо
рівня дослідження стабілізаційних механізмів сучасної грошово-кредитної політики, а також власне
механізм фінансової стабілізації ЄЄ потребує додаткового аналізу.
Мeтoю cтaтті є дocліджeння ocoбливocтей
тpaнcфopмaції гpoшoвo-кpедитнoї пoлітики ЄC в
кoнтекcті впливу фінaнcoвих тa екoнoмічних кpиз.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній
день, важливою складовою економічної політики
країн Європейського союзу з розвинутою ринковою
системою є грошово-кредитна політика, яка охоплює
регулювання валютних резервів, відсоткових ставок,
грошової маси, банківської ліквідності та знецінення
валюти країн ЄС і впливає на фінансову, економічну
та соціальну сфери, що є найбільш важливими для
функціонування як Європейського Союзу в цілому,
так і кожної країни зокрема.
За визначенням Е.Дж. Долана, К. Кемпбелла
і Р. Кемпбелла у поняття грошово-кредитної політики включаються всі дії уряду, що впливають на
кількість грошей, що перебувають в обігу. Іншими
словами, грошово-кредитна політика являє собою
комплекс заходів регулюючого впливу, спрямованих
на зміну грошової маси в обігу. Вона покликана безпосередньо впливати на ліквідність банківської системи і на ділову активність. Механізми, що дозволяють уряду впливати на грошову масу, реалізовуються
через банківську систему і вплив на неї центральним
банком [1].
У науковій літеpaтуpі чacтo поняття «гpoшoвoкpедитне регулювання» вживається як синонім
поняття «гpoшoвo-кpедитнa політика» та poзуміння
цих понять зводиться до системи деpжaвнoгo регу-
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лювання гpoшoвo-кpедитних відносин у суспільстві
[2, c. 138]. Під поняттям грошово-кредитне регулюванням ряд авторів мають на увазі сукупність заходів
у галузі грошового обігу та кредиту, що спрямовані
на підтримку економічного зростання, забезпечення
зайнятості, стримування негативних процесів в економіці та вирівнювання платіжного балансу [3; 4].
У 2008 року світова економічна і фінансова криза
викликали фінансову дестабілізацію країн єврозони
та володіє рядом специфічних рис, які дозволяють
експертам говорити, що ця криза не схожа ні на одну
із попередніх. Основні причини виникнення світової
фінансової кризи в єврозоні:
По-перше, загострення протиріччя, породженого
тим, що в рамках Європейського Союзу здійснюється єдина наднаціональна валютна політика, тоді
як економічний союз будується на координації національних економічних політик країн – членів ЄС.
При цьому єдина грошово-кредитна політика проводиться без урахування відмінностей у рівні розвитку
та структурі господарств країн, що входять у союз.
По-друге, накопичення величезних боргових
зобов’язань як наслідок значного (а часом і нестримного) зростання запозичень. Тривалий час це практикувалося у широких масштабах практично на всіх
рівнях: домашні господарства почали частіше вдаватися до іпотечного та споживчого кредитування,
банки охоче поповнювали свої активи за рахунок
зовнішніх джерел, а держави досить безвідповідально ставилися до дотримання бюджетної дисципліни [5]. Більшість держав не дотримувалася так
званих Маастрихтських критеріїв, згідно з якими
негативне сальдо бюджету не повинно було перевищувати 3% ВВП, а величина державного боргу –
60%. Фактично ж дефіцит держбюджетів у межах
«зони євро» в середньому зріс від 0,6% у 2007 р. до
6,3% у 2009 р. [6].
По-третє, виникла криза довіри до «проблемних
країн». Величезними обсягами держоблігацій цих
країн (близько 2 трлн. євро) володіють банки Франції та Німеччини, що посилює ризики їх фінансовоекономічного розвитку [7].
В Євроінтеграційних процесах багатьма дослідниками відзначається феномен «втоми від розширення». До складу ЄС були включені як провідні
капіталістичні країни Західної Європи так і держави,
відсталі в економічному відношенні: Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща, Литва, Латвія, Естонія.
Значного песимізму надало розширення у 2007 році
за рахунок Болгарії та Румунії, які дуже відчутно
відставали від решти Євросоюзу за економічними
показниками [8]. Це потребувало від розвинених
країн суттєвих капіталовкладень в економіки відсталих країн. Однією з причин «втоми від розширення»
в старих державах-учасниках ЄС існує необхідність
подолання суттєвого соціально-економічного розриву з новими країнами-членами. Сильно вираженою є економічні і соціальні диспропорції між
показниками нових країн-членів та середнім показником по ЄС, які спричинюють підвищення фінансових витрат та міграцію робочої сили, тощо.

96

Також слід зазначити, що існують не тільки проблеми окремих країн ЄС, а й існує загроза падіння
фінансових ринків одних країн під впливом інших.
Фактично перед країнами єврозони постали три
завдання:
• вирішення проблеми боргових зобов’язань усередині єврозони;
• усунення недоліків функціонування єврозони з
метою недопущення в майбутньому подібних криз;
• створення передумов для вирівнювання рівнів
конкурентоспроможності держав-членів єврозони [9].
Під впливом економічної кризи держави-члени
ЄС роблять кроки на шляху посилення інституційного механізму. Саме Європейський центральний
банк (ЄЦБ) прийняв на себе перший удар кризи.
В умовах фінансової нестабільності ЄЦБ спробував
запобігти банківський кризі та врятувати платоспроможні фінансові інститути єврозони від масового
банкрутства. Завдяки титанічним зусиллям органів
ЄС і ЄЦБ вдалося уникнути найгіршого – розпаду
єврозони.
При виробленні основних напрямів грошово-кредитної політики в умовах кризи Рада керуючих ЄЦБ
виходить з глобального прогнозного підходу, який
дозволяє аналізувати ризики політики з точки зору
середньострокової стабільності цін в умовах зростаючої невизначеності. При цьому ЄЦБ враховує два
основних елементи:
1) середньострокові перспективи в галузі інфляції та ризиків у порушенні стабільності цін;
2) вплив грошово-кредитної політики на розвиток економіки і підтримання стабільності цін [10].
На основі цього підходу грошово-кредитна політика ЄЦБ формується на економічному і монетарному аналізі.
Економічний аналіз дозволяє зрозуміти вплив
зовнішніх факторів (наприклад, зміни цін на нафту і
ринку іпотечних кредитів в США) на економіку зони
євро і на зв'язки між фінансовою сферою та реальною економікою, а також допомагає оцінити еволюцію інфляційних тенденцій, пов'язаних з підвищенням цін на енергоносії.
Монетарний аналіз дає можливість виявити
середньострокові перспективи, враховуючи довгострокові зв'язки між грошима та інфляцією, еволюцію грошових агрегатів і ринків, банківських балансів, цін активів і потоків позик.
У ході подолання кризи з 2010 року були прийняті наступні заходи:
1. Створення Європейського стабілізаційного
механізму (ЄСМ). Цей механізм утворений на основі
міжурядових угод країн ЄС, для країн, які стикались
із труднощами державних фінансів та могли отримати фінансову підтримку у розмірі до 60 млрд.
євро, джерелом якої є кошти країн ЄС та МВФ. ЄСМ
був створений з метою забезпечення фінансової стабільності ЄС та надання фінансової допомоги з боку
МВФ та країн ЄС державам, які відчувають фінансові труднощі державних фінансів. Боржник повинен створити певні умови, спрямованих на зниження
боргового навантаження на економіку країни-борж-
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ника та повернення до нього статусу надійного позичальника на фінансових ринках.
ЄСМ відміняє серед іншого заборону фінансування центральним банком державних боргів, стоїть
вище за право і закон, зокрема, вище за Основний
закон і рішення Федерального конституційного суду
від вересня 2011, він може фінансувати країни, що
загрузли у боргах, за рахунок платоспроможних і
переносить національну компетентність на неконтрольовану європейську установу (наприклад, МВФ),
раду керівників, яка встановлює також і свою плату.
За фінансовою допомогою у 2011 р. зверталися такі
країни, як Ірландія, Португалія та Румунія.
2. Створено тимчасовий фінансовий інститут – Європейський фонд фінансової стабільності
(ЄФФС) – джерело фінансової підтримки для країн
Європейського валютного союзу. Кошти фонду
можуть надаватися країнам з труднощами у фінансовій сфері за зниженими відсотковими ставками
розміром до 440 млдр.євро. Основними критеріями
надання допомоги є:
1) країна входить до Європейського валютного
союзу;
2) економіка країни характеризується кризовими
явищами у сфері державних фінансів;
3) уряд країни досягнув домовленості з Європейською комісією щодо майбутнього впровадження
заходів в бюджетній сфері [11, с. 7].
Особливістю ЄФФС є те, що кошти даного фонду
могли використовуватися для вирішення проблемних питань в банківському секторі. Відмінність цих
двох механізмів полягає у тому, що інструментами
ЄСМ могли користуватися як члени зони євро, так
й інші країни – члени ЄС. В той же час фінансова
підтримка з боку ЄФФС надається лише країнам, які
входять до єврозони.
3. Створення Банківського союзу, що передбачає
впровадження системи єдиного фінансового контролю та єдиного фонду гарантування вкладів. Банківський союз передбачає створення двох загальноєвропейських ініціатив – Єдиного Наглядової Механізму
(ЄНМ) та Єдиного механізму ліквідації (ЄМЛ) та
оздоровлення проблемних банків.
ЄНМ почав свою роботу у листопаді 2014 року.
З цього моменту нагляд за 123 найбільшими банками
єврозони здійснює ЄЦБ. Перед введенням ЄНМ, ЄЦБ
провів оцінку якості активів банку, яка полягала в глибокому аналізі активів європейських банків на суму
більш ніж 3.7 трлн. євро. Перед проведенням оцінки
банки кілька разів піддавалися стрес-тестування.
Мета подібних заходів – виявити слабкі місця банків
у разі несприятливого розвитку економічної ситуації
та вжити заходів щодо їх усунення.
Оцінивши стійкість європейських банків до
шоків, ЄЦБ став відповідати за їх належне регулювання. Нагляду підлягають великі банки, чиї активи
перевищують 30 млрд. євро або 20% ВВП країн, в
яких вони зареєстровані, а також ті фінансові установи, які отримували екстрене фінансування за рахунок ЄМС під час кризи. Більш дрібні банки залишалися в відповідальності національних урядів.

Крім створення даних механізмів, Банківський
Союз впровадив введення єдиного зводу правил
для банків, які прояснюють порядок процедур банкрутства фінансової установи. Вони містять вимоги
щодо достатності капіталу, а також встановлюють
єдину для країн-учасниць суму застрахованих депозитів – 100,000 євро.
4. Було реформовано Пакт стабільності та зростання у листопаді 2011 року. Зазначені зміни спрямовані на посилення координації економічної та
фіскальної політики держав-членів ЄС шляхом оцінювання і моніторингу національних програм стабільності (країни-члени зони євро) та конвергенції
(інші держави ЄС) з боку Ради і Європейської Комісії
з метою попередження виникнення надмірного дефіциту бюджету загального уряду для підтримання у
межах Союзу зростання та зайнятості. Кожна держава ЄС повинна мати середньострокові цілі для
бюджетної позиції (у межах країн зони євро від 1%
ВВП до профіциту циклічно скоригованого бюджету
загального уряду). За підсумками 2011 року, тільки
дві країни зони євро мали профіцит ний бюджет
загального уряду: Естонія (1,0%) та Швеція (0,3%
ВВП) [12, с. 5, 9].
5. Посилення повноважень Євростату у 2011
році. Дане Рішення слід розглядати як оновлене
зобов’язання Комісії щодо впевненості у європейській статистиці, яка розробляється, виробляється
та розповсюджується Євростатом. Також, Євростат
повинен забезпечити високоякісний статистичний
облік також шляхом укріплення відносин з органами
Союзу з метою визначення статистичних потреб та
вдосконалення використання існуючої статистики.
Це також передбачає побудову більш тісних відносин
з іншими службами Комісії. Організація співпрацює
з міжнародними організаціями та третіми країнами
з метою сприяння зіставності європейської статистики зі статистикою, виробленою в інших статистичних системах і, при необхідності, підтримувати треті
країни у вдосконаленні їх статистичних систем.
Ці важливі кроки, які, швидше за все, мають
покращені характеристики єврозони будуть ефективні, тільки якщо будуть повністю реалізовані і в
ЄС та на національних рівнях.
Висновки. З проведеного аналізу, можна побачити, що вхід до Союзу дає його членам шанси швидкого розвитку, але несе з собою і загрози, пов’язані з
уповільнення економічного зростання, труднощами
у розробці економічної та монетарної політики,
що відповідає потребам всіх країн-членів, що обумовлено відмінностями в рівнях їх економічного
розвитку недостатніми можливостями підтримки
ресурсами з бюджету ЄС. Таким чином, все вказує
на те, що на сьогодні Європейський валютний союз
вичерпав енергію свого розвитку по раніше заданій
траєкторії. Розширення Євросоюзу ускладнює процес управління угрупованням, особливо в нинішніх,
важких, умовах. Можна зробити висновок, що для
подолання наслідків глобальної фінансової кризи
центральні банки багатьох країн світу були змушені шукати нові інструменти грошово-кредитної
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політики. Адже, усунення наслідків кризи за рахунок значних сум бюджетних коштів, стабілізаційних
фондів розширення внутрішніх і зовнішніх коштів
сприяло переростанню у багатьох країнах банків-

ської кризи у боргову кризу. ЄЦБ разом з Урядом
почав розробляти і реалізовувати антикризову політику, яка запроваджує створення нових інституцій,
реформування та посилення фінансових заходів.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ЕС
В КОНТЕКСТЕ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
Тимофеенко М.С.
студент
Одесского национального университета имени И.И. Мечникова
В cтaтье иccледoвaны теopетичеcкие acпекты денежнo-кpедитнoй политики. Oхapaктеpизoвaны евpoпейcкoгo
мехaнизмa финaнcoвoй cтaбилизaции и пpopaбoтaн oпыт cтpaн Евpoпы пo пocткpизиcнoй cтaбилизaции
финaнcoвoгo cектopa. Oпpеделенo, чтo незaвиcимo oт уpoвня paзвития cтpaны глaвными cтpaтегичеcкими
целями мехaнизмa финaнcoвoй cтaбилизaции являетcя coздaние уcлoвий для coциaльнo-экoнoмичеcкoгo
paзвития oбщеcтвa, пoвышения уpoвня и кaчеcтвa жизни нacеления. Нa ocнoве пpoведеннoгo aнaлизa aвтop
пpихoдит к вывoду o дaльнейшем pacшиpении «зoны евpo». Бoлее пеpcпективным нaпpaвлением в этoм
кoнтекcте выглядит aктивизaция деятельнocти, нaпpaвленная нa реформирование и создания наднациональных институций с целью усиления финансовой координации.
Ключевые cлoвa: денежнo-кpедитнaя пoлитикa Евpoпейcкoгo Coюзa, финaнcoвый pынoк, деcтaбилизaция,
кpизиc, денежнo-кpедитнaя пoлитикa, aнтикpизиcный менеджмент, междунapoдный oпыт.

TRANSFORMATION OF MONETARY POLITICS EC IN THE CONTEXT
OF FINANCIAL AND ECONOMIC CRISES
Timofieienko M.S.
Student
Odessa I.I. Mechnikov National University
In the article the theoretical aspects of monetary politics. The characteristic European financial stabilization mechanism
worked and the experience of Europe for post-crisis stabilization of the financial sector. Determined that regardless of
the level of development the main strategic goals of financial stabilization mechanism is to create conditions for socioeconomic development of society, increasing the level and quality of life. Based on the analysis the author concludes
to further expand the «euro zone». More promising direction in this context is intensification of activities aimed at
reforming and the creation of supranational institutions for more financial coordination.
Keywords: monetary policy of the European Union financial market destabilization, crisis, monetary policy, crisis
management, international experience.
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Фінансування діяльності бюджетних установ наразі є одним із найбільш актуальних питань реформування української економіки. Через недосконалість існуючої системи багато коштів розподіляються
і використовуються нераціонально. Крім того, багато людських та часових ресурсів втрачається на
контроль за цільовим використанням через заплутані бюджетні механізми. У статті проводиться
базовий аналіз існуючих проблем у цій галузі бюджетної політики України, розглядаються та пропонуються вірогідні шляхи їх вирішення. У процесі підготування матеріалу використовувались наукові
праці, аналітичні матеріали і коментарі провідних українських і світових фахівців.
Ключові слова: фінансування, ресурси, грошові кошти, бюджетна установа, реформування.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день
проблема бюджетних відносин в Україні постає чи
не найгостріше за всі роки незалежності. Суспільнополітичні перетворення останнього часу, військовий
конфлікт у східній частині країни, скрутна економічна ситуація змушують державу переглядати підходи до фінансування бюджетних установ різного
рівня.
Серед проблем сучасної системи фінансування
діяльності бюджетних установ України ми виокремлюємо основні:
велика кількість головних розпорядників коштів
державного бюджету;
нераціональна структура відомств і підвідомчих
установ;
планові показники, які не відповідають сучасним
вимогам;
відсутність методик і можливостей коротко– та
середньострокового бюджетного планування на
рівні окремих установ у якості основи для формування місцевих і державного бюджетів;
непрозорість цільового використання бюджетних
коштів;
недоцільне планування та прогнозування кошторису у бюджетній установі;
неграмотність або зловживання розпорядниками
коштів службовим становищем;
проблема забезпечення ефективності внутрішнього контролю в бюджетній установі;
відсутність абсолютного конкурсного підходу при
виборі підрядників для реалізації витрат бюджетних
установ.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На
даний час проблема фінансування для країни є одною
з найактуальніших, тому дуже багато науковців
сконцентрували свою увагу саме на цьому питанні:

Атамас П. Й., Джога Р. Т., Бутинець Т. А., Свірко С. В.,
Лемішовський В. І., Дідик А. М., Овчарова Н. В.
Зазначимо деякі наукові роботи: монографія за редакцією професора О. П. Кириленко «Фінансові важелі
подолання бідності в Україні», у якій розглядаються
проблеми фінансування бюджетних установ, де відносять їх до чинників утворення бідності та описують
ряд можливих виходів з данної ситуації [6]. У монографії Дорошенко О. О. «Контроль господарської
діяльності бюджетних установ в умовах модернізації
державних фінансів України» розглянуто питання
організації та методики контролю відповідно до міжнародних стандартів у контексті модернізації системи
державних фінансів України [5]. Письменний В. В.
«Правові аспекти фінансування бюджетних установ і
закладів у формі благодійних внесків» у своїй статті
надає пропозиції та визначення правильного порядку
надання даного виду допомоги та розкриває етапи
контролю у такій галузі фінансування [8].
Мета дослідження. Від ефективного та доцільного кругообігу фінансів залежать рівень розвитку
установ, результативність діяльності та розвитку і ,
як наслідок, добробут країни та окремого громадянина в цілому. Тому, метою даної статті є розкриття
аспектів проблем фінансування для подальшого їх
усунення в економічній діяльності країни.
Виклад основного матеріалу. Перш за все розглянемо кошторисне фінансування, яке являється основним методом бюджетного забезпечення. Більшість
вітчизняних вчених трактують його з точки зору
забезпечення витрат бюджетних установ за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів. У статті
Матросової В. О. надається таблиця переліку принципів фінансування бюджетних установ, які є доцільними та на чому має базуватися кошторисне планування коштів для бюджетних установ (таблиця 1) [7].
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Таблиця 1
Принципи фінансування бюджетних установ
Безповоротність
– бюджетні кошти, надані відповідним розпорядникам та отримувачам, використані на фінансування
економіки, соціально-культурної сфери, соціального
захисту населення, управління, оборони тощо, не
потребують повернення та прямого відшкодування
Безоплатність
– відсутність плати за виділені з бюджету кошти.
Плановість
– бюджетні кошти держави виділяються відповідно
до закону про державний бюджет на плановий рік.
Видатки місцевих бюджетів фінансуються на основі
рішень місцевих рад про відповідний бюджет.
Цільовий характер бюджетного фінансування
– бюджетні видатки здійснюються виключно за
цільовим призначенням відповідно до фінансових актів держави та фінансових планів суб’єктів
бюджетних відносин.
Ефективного і повного використання коштів
– характерний одержанням максимального результату при мінімальних витратах грошових коштів при
повному їх використанні
Публічність й прозорість
– оприлюднення показників звітів про виконання
фінансових планів у частині використання бюджетних коштів їх розпорядниками та отримувачами, а
також відкритому прийнятті відповідних рішень
Справедливість і неупередженість
– бюджетне фінансування здійснюється на засадах
справедливого й неупередженого розподілу бюджетних ресурсів між усіма без виключення розпорядниками і отримувачами коштів
Контрольованість
– використання всіх наявних видів, форм і методів
бюджетного контролю стосовно кожного розпорядника й отримувача бюджетних коштів
Слід зазначити, що кошторисне фінансування
як метод фінансового забезпечення має і переваги,
і недоліки. Переваги кошторисного фінансування
полягають у тому, що за допомогою даного методу
забезпечується відповідність доходної та видаткової частин кошторису, тобто фінансування планових
витрат бюджетної установи відбувається в повному
обсязі. Окрім того, кошторисне фінансування передбачає чіткий та постійний фінансовий контроль за
витрачанням грошових коштів.
Одночасно кошторисне фінансування має значні
недоліки, пов’язані з тим, що даний метод не передбачає достатніх стимулів для раціонального й ефективного
господарювання і взаємозв’язку між рівнем фінансування бюджетної установи та результатами її діяльності.
Відповідно здійснюється фінансування лише мережі
бюджетних установ, а не наданих ними послуг.
До того ж законодавством закріплено зв’язок
джерел надходження коштів спеціального фонду з
напрямками їх використання, і заклад не може вільно,
на власний розсуд розпоряджатися заробленими
коштами, тобто фактично відсутня фінансова автономія бюджетних установ. Ураховуючи те, що нині
одним з основних джерел фінансування бюджетних
закладів залишаються кошти бюджетів різних рівнів
та бюджетні установи не мають права вільно розпоря-
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джатися додатково отриманими фінансовими ресурсами від господарської діяльності, можна зробити
висновок, що бюджетній сфері притаманна модель
мінімальної автономії. Бюджетні заклади в рамках
зазначеної моделі орієнтуються лише на систему нормативів, доведених органами управління, і позбавлені економічних стимулів щодо розширення обсягів
діяльності та підвищення якості наданих послуг.
Тому, з метою підвищення ефективності функціонування закладів бюджетної сфери доцільно запровадити модель часткової автономії. Це дасть змогу
бюджетним установам в окремих сферах економіки
не тільки самостійно залучати додаткові фінансові
ресурси, але й витрачати їх, виходячи із власних
потреб, що може стати стимулом для їхнього розвитку і навіть виникнення конкуренції за право реалізовувати власні товари чи послуги на ринку [9].
Існує проблема, що певна частина бюджетних
установ не має можливостей для формування спеціальних фондів, оскільки не може надавати платні
послуги або здавати приміщення в оренду. З іншого
боку, час від часу виявляється нецільове використання коштів спеціальних фондів у бюджетних
установах, які порушують власні фінансові плани
діяльності. Очевидно, що подібні ситуації повинні виявлятися і виправлятися відповідальними
держслужбовцями. Здійснення органами влади
ефективного державного фінансового контролю за
надходженням і витрачанням бюджетних активів
є важливою функцією системи державного управління, значення якої зростає в умовах економічної
кризи. Завданням такого фінансового аудиту є:
• проведення протягом року моніторингу фінансової звітності бюджетної установи, у тому числі з
використанням баз даних Державного казначейства;
• перевірку використання бюджетних коштів,
державного та комунального майна, правильності
ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової звітності, у разі виявлення за результатами моніторингу фінансової звітності ризикових операцій;
• аналіз системи внутрішнього фінансового контролю, зокрема визначення ефективності організації;
• підготовка керівництву бюджетної установи
пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і
порушень;
• надання висновку про рівень достовірності фінансової звітності бюджетної установи, дотримання посадовими особами законодавства з фінансових питань і
повноту врахування пропозицій вході аудиту.
Пріоритетним методичним прийомом при проведенні такого державного внутрішнього аудиту визнається моніторинг, вводиться необхідність оцінки
ризикових операцій, а також акцентується увага на
співвідношенні між дієвістю аудиту та рівнем витрат
на його здійснення. Метою аудиту є надання рекомендацій з удосконалення діяльності органу державного сектору, підвищення ефективності процесів управління, що сприяє досягненню мети органу
державного управління. Також, державний аудит
повинен полягати ще й у перевірці та аналізі ефективності діяльності економічного суб’єкта, функціо-
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нування системи внутрішнього контролю, перевірки
законності використання державних активів, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності [4].
Внутрішній аудит є одним із основним елементів
державного внутрішнього фінансового контролю.
Розпорядження «Про схвалення Концепції розвитку
державного внутрішнього фінансового контролю»
має на меті підвищення ефективності використання
державних фінансів, яке має вирішальне значення
для економічного розвитку України та суспільного
добробуту. Також виконання завдань, передбачених
планом дій Україна – ЄС, можливо досягти, зокрема,
шляхом системного вдосконалення діяльності органів державного і комунального сектору, підвищення
рівня культури державного управління [2]. Внутрішній аудит повинен стати пріоритетною формою
державного фінансового контролю та акумулювати
в собі всі акценти в майбутньому, тобто на сьогодні
відбувається повна переорієнтація із зовнішнього
контролю на внутрішній. Саме від його дієвості
залежить ефективність загалом системи державного
фінансового контролю в Україні. Внутрішній контроль – це управлінський контроль, метою якого є допомогти керівництву в управлінні і виконанні завдань
на постійній основі. Система управління якістю має
включати відповідні механізми, процедури й інструменти, що забезпечують: високу якість проведення
контрольних заходів; досягнення поставленої мети й
отримання достовірних конкретних результатів; прийняття відповідних заходів, що унеможливлять повторення виявлених помилок і тим самим підвищать
якість діяльності контрольного органу. Використання
загальних та спеціальних критеріїв оцінки, ефективності внутрішнього контролю надасть змогу здійснити оцінку фактичного стану реалізації контрольних функцій в цілому по бюджетній установі, а також
в розрізі окремих суб’єктів внутрішнього контролю.
Загальні критерії поділяються на організаційні
(дотримання термінів та обсягів роботи у відповідності з планом та програмою внутрішніх перевірок; належне виконання функціональних обов’язків
суб’єктами внутрішнього контролю; дотримання
професійних та етичних принципів), методичні (своєчасність, повнота здійснених перевірок та надання
інформації для прийняття управлінських рішень;
повноцінність та обґрунтованість застосованих
методичних прийомів в процесі виконання контрольних функцій ; відсутність помилок та заповнення всіх реквізитів в процесі проведення контролю
та надання документів, що узагальнюють результати контрольної діяльності; достовірність відображення інформації у звітності підприємства),
технічні (обсяги нарахованих штрафних санкцій за
звітний період, кількість виконаних розпоряджень
за результатами контролю, повнота виявлення недоліків діяльності підприємства та порушень законодавчих документів; кількість та цінність інформації
для потреб управління, що отримана в результаті
діяльності суб’єктів внутрішнього контролю; швидкість і точність надання інформації за спеціаль-

ними запитами). Спеціальні критерії визначаються
як рівень професійної підготовки контролера (його
ділова репутація, наявність у суб’єкта контролю відповідних знань, вмінь і навичок для виконання програми контрольного заходу, дотримання положень
зовнішніх та внутрішніх організаційно-розпорядчих документів з питань внутрішнього контролю);
відношення до дорученої роботи (рівень повноти
виконання доручених функцій суб’єктом контролю
та дотримання термінів виконання завдань, раціональність використання робочого часу, визначення в
якому ступені працівнику притаманні ті види поведінки, які здатні внести позитивний внесок в досягнення високих результатів [3].
Таким чином, із урахуванням зазначеного можна
запропонувати напрями забезпечення ефективності
внутрішнього контролю в бюджетних установах.
Висновки. Забезпечення ефективного державного аудиту, внутрішнього контролю, доцільного
кошторисного планування виключить низку проблем, а саме: планові показники, які не відповідають
сучасним вимогам; відсутність методик і можливостей коротко– та середньострокового бюджетного
планування на рівні окремих установ у якості основи
для формування місцевих і державного бюджетів;
непрозорість цільового використання бюджетних
коштів; недоцільне планування та прогнозування
кошторису у бюджетній установі; неграмотність або
зловживання розпорядниками коштів службовим
становищем; проблема забезпечення ефективності
внутрішнього контролю в бюджетній установі.
Скорочення чисельності державних службовців паралельно із збільшенням заробітної платні і
відповідальності також є одним із перспективних
напрямків модернізації бюджетної сфери України.
Оптимізація структури підвідомчих установ разом із
скороченням штату дозволить як зменшити видатки
на функціонування, так і створити для держслужбовців умови, в яких вони матимуть мотивацію на
заощадження і ефективне використання бюджетних
коштів та засобів спецфондів. Законопроект про
децентралізацію влади сприяє ефективнішому розвитку державних установ, підвищенню довіри населення до держави, зниженню корупційних ризиків,
максимальному наближенню державних адміністративних послуг до громадянина.
Отже, можна зазначити, що низка реформ, які
сьогодні проводяться або готуються до проведення
в економічній та бюджетній сферах, обов’язково
змінять систему фінансування бюджетних установ.
Ситуація хронічних неплатежів з боку бюджетних
організацій на користь підрядників, які вже надали
послуги чи здійснили поставку товарів – з одного
боку, та відвертого розбазарювання державних
коштів – з іншого, на сьогоднішній день є очевидно
неприйнятною. Результатом реформування бюджетної сфери повинні стати чіткі та прозорі схеми
фінансування бюджетних установ разом із наданням
останнім повноцінних інструментів для формування
спеціальних фондів згідно з узгодженим планом
фінансової діяльності.
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Финансирование деятельности бюджетных учреджений на сегодняшний день является наиболее актуальным
вопросом реформирования украинской економики. Из-за несовершенства существующей системы много
средств распределяется и используются нерационально. Кроме того, много человеческих и временних ресурсов теряется на контроль за целевым использанием из-за заплутаных бюджетних механизмов. В статье проволится базовый анализ имеющихся проблемв этой галузи бюджетной политики Украины, рассматриваются
та предлагаются возможные пути их решения. В процессе подготовки материала использовались научные
статьи, аналитические материалы и комментарии ведущих мировых ученых.
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Financing of public sector entities operations is currently considered to be one of the most palpitant aspects amongst
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У статті розглянуто досвід становлення і функціонування страхового ринку Китайської Народної
Республіки, досліджено практику державного регулювання страхових відносин у Китаї та особливості інвестиційної діяльності китайських страхових компаній. Проведено аналіз функціонування
китайського страхового ринку після вступу країни до СОТ, коли були прийняті зобов'язання з надання
доступу до національного ринку іноземним страховим компаніям.
Ключові слова: страховий ринок, страхові послуги, державне регулювання, іноземні інвестиції,
фінансовий ринок, Світова організація торгівлі, нормативно-правова база.

Постановка проблеми. Страхування в зарубіжних країнах є частиною міжнародного страхового ринку. Разом з тим, воно є важливим сектором
національних економік, забезпечуючи перерозподіл
8-12% валового національного продукту. Грошові
кошти акумулюються через страхування і є джерелом великих інвестицій. Страхування належить до
найбільш інтегрованих форм фінансової діяльності.
Всі найбільші страхові компанії об'єднані зв'язками
спільного страхування і перестрахування. У багатьох країнах дозволений вільний доступ іноземних
страхових компаній на національний страховий
ринок. Однак національні страхові ринки зберігають певні особливості. Досвід функціонування
та розвитку страхового ринку Китаю є найбільш
яскравим прикладом ефективної державної політики підтримки внутрішніх та зовнішніх суб’єктів
фінансового ринку.
Нові індустріальні країни азіатсько-тихоокеанського регіону поки що не мають зрілої страхової
індустрії, їх страхові ринки ще не досягли стану
насиченості. У першу чергу це відноситься до
Китаю, чия страхова галузь має величезний потенціал внутрішнього та зовнішнього розвитку. Проведені інституційні та законодавчі реформи ряду секторів економіки, започатковані китайським урядом
в 80-х рр. ХХ століття, в першу чергу фінансового
сектору, принесли позитивні результати.
Страхування в Китаї має практично вікову історію – перші сучасні страхові компанії були створені
ще на початку ХХ століття. За цей час сегмент страхування зазнав значних змін, ставши найсильнішим
і найбільшим ринком у світі. Багаторазово збільшилася кількість страхових компаній, з'явилися нові
диверсифіковані продукти, стрімко зросла капіталізація сегмента, а споживачами страхових послуг є як
фізичні, так і юридичні особи різних форм власності.
Перші страхові компанії Китаю виникли ще на
початку 20-х років XX століття з метою обслуговування зовнішньої торгівлі країни. У другій поло-

вині минулого століття було вирішено всі страхові
фірми об'єднати в єдину КНСК (Китайська Народна
Страхова Компанія), яка здійснювала абсолютно всі
страхові виплати в країні. Подібне рішення помітно
загальмувало розвиток ринку через монополізацію,
тому в 1995 році, в результаті економічних реформ,
які тривали з 1984 року, зазнала зміни і страхова
система. КНСК знову була розділена на кілька автономних страхових компаній загальнонаціонального і
регіонального значення. Крім того, тепер страховий
ринок Китаю більше не належав виключно державі.
Ця реформа відкрила шлях на ринок місцевим та іноземним підприємствам (у 2005 році їх налічувалося
більше 200), що представляє серйозну конкуренцію
державної страхової асоціації, якій все ж належить
близько 70% ринку [1].
Таким чином, страховий ринок Китаю має величезний потенціал розвитку, що викликає науковопрактичний інтерес з дослідження особливостей
функціонування і становлення китайського страхування. Досвід державного регулювання системи
страхування в Китаї, побудований на принципах
конфуціанства, може бути не тільки корисний, але і
прийнятний у практиці реформування національних
страхових ринків інших країн світу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Серед науковців які досліджували питання становлення та розвитку страхового ринку Китаю можна
особливо виділити роботи: У Дінфу, В.В. Жигульова,
Ма Юнвея, Хуей Ся, С. Дарсі, Чен Давея, Д. Клейна.
Питаннями розвитку страхового ринку КНР після
вступу Китаю до СОТ присвячені статті та дослідження: М.М. Котлярова, Жене Лай, С. Дарсі, Хуей
Ся та ін.
Метою наукової статті є аналіз розвитку та функціонування страхового ринку Китаю, дослідження
особливостей державного регулювання страхових
відносин у Китаї.
Виклад основного матеріалу. Основу нормативно-правової бази регулювання китайського
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страхового ринку складають: Закон КНР «Про страхування» від 30 червня 1995 року (діє в редакції
2002 року); Правила укладення договорів страхування майна (1981 рік); Тимчасові правила з управління страховими компаніями (1985 рік); Тимчасові
заходи з управління страховими компаніями з іноземним капіталом в Шанхаї (1992 рік). Для подальшого розвитку страхового ринку Китаю важливим
є те, що з 2013 року вступили в силу «Правила
проведення розглядів по страхових споживчих спорах», прийняті Комісією з регулювання страхової
діяльності. Дані Правила встановлюють порядок
розгляду скарг споживачів на послуги організацій
у сфері страхування.
Відповідно до Правил споживачі страхових
послуг (включаючи страхувальників, застрахованих
осіб та вигодонабувачів) при виникненні спору щодо
положень договору страхування або інших послуг,
що надаються страховою компанією або іншою
організацією в сфері страхування (страховим брокером, страховим оцінювачем), має право звернутися
зі скаргою до відділу з розгляду скарг споживачів.
Якщо споживач страхових послуг вважає, що дії
організації у сфері страхування або її співробітника
порушують його права та законні інтереси, він має
право звернутися зі скаргою до Комісії з регулювання страхової діяльності (Управління захисту прав
споживачів) або її територіальне відділення [2].
Державним органом, що здійснює регулювання
у сфері страхових послуг, є Комісія КНР з регулювання страхової діяльності CIRC (China Insurance
Regulatory Commission – CIRC). Основними функціями Комісії є: розробка норм і правил регулювання страхового ринку, складання планів розвитку
страхової індустрії, спостереження за страховим
бізнесом, застосування санкцій за нелегальну страхову діяльність, забезпечення чесної конкуренції на
ринку страхових послуг, видача ліцензій страховим
компаніям [2].
Прискорення ринкових реформ і процес підготовки вступу до Світової Організації Торгівлі (СОТ)
спричинили високу нормотворчу активність в Китаї,
що призвело до коректив в юридичних основах
функціонування іноземного підприємницького капіталу в країні. Тому досягнення успіхів національного
страхування обумовлено не тільки цілеспрямованим
розвитком цього сектора економіки, але також і його
законодавчим забезпеченням [3].
Згідно з умовами вступу Китаю до СОТ (2001 рік)
основні зобов'язання щодо реформування страхування можна звести до наступних чотирьох блоків:
1) усунення географічних обмежень на діяльність іноземних страхових компаній;
2) спрощення процесу отримання іноземними
компаніями ліцензій;
3) визначення допустимої частки участі іноземного капіталу в страхових компаніях, що діють на
території КНР;
4) розширення видів послуг зі страхування, які
можуть пропонувати страхові компанії за участю
іноземного капіталу.
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По кожному з видів страхових послуг Китай
повинен був виконувати такі зобов'язання:
– забезпечити транскордонну поставку страхових
послуг за винятком: перестрахування; міжнародного
морського, авіаційного та транспортного страхування; брокерської діяльності з комерційних ризиків
у великих масштабах; морського, авіаційного і транспортного страхування і перестрахування;
– споживання страхових послуг за кордоном, за
винятком брокерської діяльності, нічим не обмежене;
– діяльність фізичних осіб на китайському ринку
не обмежена за винятком міжгалузевих зобов'язань;
– найбільш значимі зобов'язання Китаю щодо
іноземних компаній стосуються комерційної присутності на китайському страховому ринку – були
введені обмеження за формою організації страхової
компанії, за географією страхового покриття, а також
вимоги щодо ліцензування.
Важливим є факт поетапності формування всієї
системи відкритості китайського страхового ринку,
принцип переходу від простого до складного у формах і методах залучення іноземного капіталу. З причини недостатньої розвиненості страхового ринку
Китаю в порівнянні з ринками провідних країн,
китайській стороні вдалося домогтися вступу до
СОТ на нестандартних для цієї організації умовах:
підсумкова угода передбачала деякі поступки з боку
СОТ. Наприклад, додатково до обмежень на участь
у капіталах національних страховиків, були збережені територіальні обмеження. Це означало, що
в початковий період (до 2005 р.) іноземні страхові
компанії могли проводити страхові операції лише в
певних містах. Пільговий період, протягом якого відбувалася поступова лібералізація економіки країни,
дозволив Китаю створити умови, аналогічні умовам
країн-членів СОТ [3].
Вступ КНР до СОТ став вирішальним в процесі
лібералізації внутрішнього страхового ринку для
іноземних учасників. Відкриття страхового ринку
країни прискорилося, що стало причиною зняття
ряду обмежень щодо виходу іноземних страхових
компаній на ринок Китаю, розширення географічного простору для їх діяльності, поступового зняття
для іноземних страхових компаній обмежень на види
послуг, що надаються.
Страховий ринок Китаю – один з найбільших в
світі за обсягом зібраних премій, на ньому працюють
найбільші страхові компанії, а швидкість його розвитку є найбільшою серед інших країн, складаючи
щорічний приріст в 38%. Більшу долю ринку займає
так звана «велика п'ятірка» страховиків Китаю. Ці
страхові компанії-гіганти користуються найбільшою
довірою населення і, незважаючи на нещодавнє входження на ринок іноземних страховиків, як і раніше
утримують першість у конкурентній боротьбі.
Інвестиційний холдинг «People's Insurance
Company of China Limited» або «PICC» – це найстаріша страхова компанія в країні, заснована в
1949 році. People's Insurance Company of China
Holdings Company є державною компанією. Хол-
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динг просуває бізнес своїх підлеглих компаній
«PICC Asset Management Company Limited» і «PICC
Property and Casualty Company Limited» (PICC P
& C). PICC P & C є найбільшою в Китаї компанією зі
страхування від нещасних випадків, має ліцензію на
надання всіх основних видів страхування за винятком страхування життя. PICC P & C була заснована в
2002 році. PICC P&C є уповноваженим агентом більшості міжнародних страхових компаній на всій території КНР, включаючи Lloyd's of London. PICC має
філії в Лондоні і Нью-Йорку. За даними Bloomberg
Businessweek, в 2013 році PICC зібрала страхових
премій на суму понад 306 млн. юанів, що на 41 млн.
більше, ніж у 2012 році [4].
China Taiping Insurance Holdings Company
Limited (CTIH) є страховим конгломератом зі штабквартирою в Гонконгу. Акції компанії котируються
на основному майданчику Гонконгської фондової
біржі. Основним видом діяльності CTIH є перестрахування, страхування життя, майна, страхування від
нещасних випадків, управління активами, брокерське перестрахування і пенсійне управління.
China Life Insurance Company Limited (загальний обсяг активів 321 млрд. дол.) розташована в
Пекіні, надає в якості страхових продуктів страхування життя. У список публічних компаній внесена у 2003 році з ринковою капіталізацією в розмірі 5,756 млн. дол. «China Life Insurance Company»
є однією з найбільших у світі компаній по страхуванню життя.
China Pacific Insurance Group або CPIC Group China
Pacific Insurance (загальний обсяг активів 117 млрд.
дол.) була створена на базі раніше існуючої China
Pacific Insurance Company, заснованої в 1991 році.
Штаб-квартира розташована в Шанхаї. CPIC Group
є другою за величиною компанією зі страхування
майна (після People's Insurance Company of China) і
третьою в межах материкового Китаю (після China
Life Insurance and Ping An Insurance) компанією, що
надає об'єднані послуги зі страхування, включаючи
страхування життя, майна, страхування відповідальності та перестрахування, через свої дочірні компанії
«China Pacific Life Insurance Co., Ltd» і «China Pacific
Property Insurance Co., Ltd.». Страховими продуктами
компанії є автострахування, страхування сімейного
майна, страхування відповідальності, страхування
інвестиційного типу, страхування здоров'я.
Ping An Insurance (Group) Company of China,
Ltd. (загальний обсяг активів 117 млрд. дол.) є холдинговою компанією, чиї підлеглі компанії працюють переважно у сфері страхування та фінансових
послуг. Компанія була заснована в 1988 році, штабквартира розташована в Шеньчжені. З 2004 року
компанія включена до лістингу на фондовій біржі
Гонконгу (потім в Шанхаї). Діяльність компанії
здійснюється на всій території Китаю, в Гонконзі і
Макао через дочірню структуру «Ping An Insurance
Overseas». «Ping An» має свої філії і представництва
в 150 країнах світу.
Необхідно зазначити, що Ping An – це єдиний страховик Азіатсько-Тихоокеанського регіону, який увійшов

в 2013 році в дев'ятку «Global systemically important
insurers», або страховиків, що мають системну значимість в глобальному масштабі. Щоб удостоїтися такого
звання, компанія повинна відповідати певним жорстким
вимогам (підвищені вимоги до капіталу, наявність плану
відновлення, регулярне надання звітів).
Для іноземних страховиків існують досить жорсткі обмеження на китайському страховому ринку.
Наприклад, на протязі не менше трьох років іноземна компанія має знаходитися в числі 100 найбільших страхових компаній світу, мати досвід 50 років
і працювати на ринках розвинутих країн не менше
10 років, фінанси компаній повинні бути доступні
для нагляду урядових органів, територію їх діяльності визначає уряд Китаю.
Незважаючи на труднощі, ринок Китаю залишається привабливим для іноземних страхових компаній через високі темпи економічного зростання
і великий потенціал. Найбільшими зарубіжними
страховими компаніями, представленими на ринку
Китаю, є AIG, Aviva, Generali, Prudential і Allianz. Ще
двадцять компаній розглядають можливість вийти на
китайський ринок у найближчі роки [5].
Близько 45 зарубіжних страхових компаній, що
об'єдналися з китайськими партнерами для діяльності на території країни, зіткнулися зі встановленими державою жорсткими обмеженнями на структуру спільних підприємств, можливості розміщення
філій і перелік пропонованих клієнтам послуг.
Частка спільних підприємств становить 10% на
ринку страхових послуг Китаю. Зарубіжні страхові
компанії очікують збільшення продажів на ринку
страхування життя на 30-50%, на ринку страхування
майна та від нещасних випадків – на 20-40%.
Ще однією проблемою для іноземних і китайські страхових компаній є висока конкуренція з боку
потужних китайських банків. Нещодавно банкам
було дозволено купувати частки в страхових компаніях і розширювати пропозицію банківсько-страхових продуктів.
Також негативно на розвиток закордонного страхового бізнесу в Китаї впливає людський фактор.
Низький рівень підготовки кадрів та висока плинність персоналу заважає компаніям досягти бажаних
результатів.
Можна зробити висновок, що головним напрямом роботи компаній-лідерів є страхування життя,
яке в Китаї вкрай популярно. Приміром, за даними
China Daily, річні внески тільки зі страхування
життя на китайському ринку зросли з 10 млрд. дол.
в 1999 році до 300 млрд. дол. у 2013-му. Майже всі
компанії з китайського топ-10 працюють з особистим страхуванням. Китайських перестрахувальних
компаній набагато менше. Обсяг активів China Re –
першого китайського і восьмого у світі перестраховика за розміром страхових премій – становить лише
547 млн. дол. За оцінкою Aon Risk Solutions, перестрахувальна ємність китайських компаній (без урахування China Re) в 2013 році склала 2,8 млрд. дол.
За оцінками експертів, перестрахувальна ємність
China Re – близько 4 млрд. дол. [1; 5]
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Однією з головних тенденцій є прагнення китайських страхових компаній нарощувати свою присутність на європейському фінансовому ринку.
У 2014 році китайські інвестори вклали близько
3,96 млрд. дол., тоді як в 2013 році – тільки 304 млн.
дол. Незважаючи на десятикратне зростання, інвестиції з Китаю все ще менше показника передкризового 2007 року, проте експерти вважають, що в
2015 році грошові вливання суттєво посиляться.
Наприклад, китайська страхова група Anbang
уклала угоду про придбання страхового бізнесу голландської корпорації SNS Reaal за 150 млн. євро.
Anbang візьме на себе боргові зобов'язання компанії, які оцінюються в 552 млн. євро, і збільшить її
капітал на 1 млрд. євро. Наприкінці 2013 року китайський гігант вже придбав бельгійський банк у корпорації Delta Lloyd NV, а найближчим часом планує
брати участь у тендері на покупку місцевої страхової
компанії Fidea. Китайський фінінстітут Industrial and
Commercial Bank of China, в свою чергу, придбав на
початку 2015 року мажоритарний пакет акцій в підрозділі Standard Chartered, проте сума угоди не розголошується. Конгломерат Fosun International, який
в 2014 році сплатив майже 100 млн. євро за акції

німецького банку BHF-Bank, збирається придбати
португальська Novo Banco. Крім того, страхові компанії Китаю почали активно проявляти інтерес до
найстарішого італійського банку Banca Monte dei
Paschi di Siena [6].
Висновки. Аналіз процесу гармонізації національного права Китаю з нормами міжнародного
законодавства показав, що цей процес не призвів
до відмови від специфіки національних традицій,
що відображають різноманітність і унікальність
організації правового регулювання різних сегментів
громадських відносин, або повної уніфікації національної законодавчої системи [3]. Гармонізація законодавства здійснювалася на основі принципу рецепції, коли має місце або перенесення в національне
законодавство незнайомих йому раніше норм міжнародного права, або коригується і доповнюється вже
наявне власне законодавство держави таким чином,
щоб максимально виключалися протиріччя з відповідними міжнародними нормами. Головною запорукою подальшого розвитку ринку страхування в КНР
є той факт, що китайський уряд проводячи реформи,
насамперед, виходить з власних інтересів та інтересів страховиків-резидентів.
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В статье рассмотрен опыт становления и функционирования страхового рынка Китайской Народной Республики, изучена практика государственного регулирования страховых отношений в Китае и особенности инвестиционной деятельности китайских страховщиков. Проведен анализ функционирования китайского страхового рынка после вступления страны в ВТО, после принятия обязательств по предоставлению доступа к
национальному рынку иностранным страховым компаниям.
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