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УДК 001.895:330.33.01 (339.923:061.1ЕС)

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРІВ КРАЇН ЄС
ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Анісімов І.Є.
асистент кафедри «Міжнародна економіка»
Донецького національного університету (м. Вінниця)
У науковій статті аналізується європейський досвід реалізації програм розвитку інноваційних кластерів та сформульовані ознаки їх стійкості. Визначено, що створення інновацій має бути процесом,
який поєднує навички, джерела знань, бізнес, ринкові структури і споживачів у відкритому обміні,
що підвищує конкурентоспроможність, продуктивність і покращує якість життя для всіх. Зроблено
висновок, що формування інноваційних кластерів має стати пріоритетним завданням на шляху становлення інноваційної економіки в країнах Євросоюзу.
Ключові слова: інновації, інноваційні кластери, кластерна політика, західноєвропейські програми
кластеризації.

Постановка проблеми. Розвитку і просуванню
інновацій в світі насамперед заважає низька інноваційна активність бізнесу, яка є наслідком не стільки
неефективної державної підтримки, скільки результатом низької ринкової мотивації у компаній. Інноваційна модель розвитку вимагає створення певного
макроекономічного середовища, яке забезпечувало
б динамічну конкуренцію, низькі бар'єри для входу
на ринок, доступність інвестиційних ресурсів. Про
це часто забувають, як і про те, що конкуренція не
виключає розвитку кооперації (межфірмової, міждержавної) і формування технологічних альянсів.
Формування кластерів майже 20 років є одним з
основних напрямів внутрішньої економічної політики в багатьох країнах світу. Тільки в Європі налічується понад 2 тис., регіональних кластерів, в Китаї
та Індії – десятки тисяч. Назви деяких кластерів
світового масштабу давно стали загальними: ЛасВегас – для грального бізнесу, Бордо – для виноробства, Кремнієва долина – для інформаційних та інноваційних технологій. Міжнародний досвід доводить,
що саме за рахунок розвитку інноваційних кластерів
можна домогтися не тільки прискорення економічного зростання, а й зміни структури регіонів, залучення прямих іноземних інвестицій, а також вирішення проблем зайнятості.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідженням формування та розвитку інноваційних кластерів в країнах Європейського Союзу
присвячені наукові роботи провідних іноземних
і вітчизняних науковців-економістів: З. Варналія,
В. Вергуна, М. Портера, С. Рекорд, Б. Ейшхайма,
С. Енделстофта, Д. Лук’яненко, Ю. Макогона,
В. Чужикова, К. Шваба та багатьох інших.
Метою наукової статті є дослідження європейського досвіду формування та розвитку інноваційних кластерів.
Виклад основного матеріалу. Як показує міжнародний досвід, сьогодні, коли характер інновацій

стає все більш міждисциплінарним, а вартість проведення досліджень, розробок і термін їх окупності
безперервно зростають, ефективну базу для взаємодії при вирішенні спільних проблем компаній
(одного або суміжних секторів) пропонують кластерні й мережеві структури (рис. 1). На відміну від
традиційних промислових кластерів в основі інноваційних лежить так званий принцип «потрійної
спіралі», що припускає підприємницьку взаємодію
університетів, бізнесу і держави.
Телекомунікації
Меблі
Хімія
Авіакосмічні технології
Лісова продукція
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Рис. 1. Розподіл кластерів за галузями
спеціалізації у світі, 2013 р. (од.) [1, с. 37]
Слід зазначити, що кластеризація досить довго
розглядалася як природний процес, і в економічній
теорії досі широко поширена думка про те, що кластери розвиваються спонтанно. У США, наприклад,
федеральний уряд не має повноважень безпосередньо втручатися в політику штатів в галузі розвитку
регіональних кластерів, хоча і надає їм непряму підтримку. Однак у багатьох інших країнах, і насамперед європейських, роль держави у формуванні
кластерів істотно зросла, про що свідчать численні
програми та ініціативи [2, с. 10].
Європейські експерти, аналізуючи досвід застосування концепції кластерів в Старому Світі, виді-
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ляють кілька аспектів. Перш за все, інноваційні
кластери є інструментами регіонального розвитку.
По-друге, кластери беруть активну участь у створенні робочих місць – кожен четвертий європейський робочий зайнятий на підприємстві, що входить
в той чи інший кластер. Також кластери стимулюють
інновації, насамперед через обмін інформацією між
учасниками. Компанії, що входять в кластер, частіше
подають патенти на власні оригінальні розробки.
Починаючи з 1997 року в Європі формування
кластерів та мереж визнано одним з найбільш актуальних напрямків розвитку європейського співробітництва і закріплено в Декларації про зміцнення
економічної співпраці в Європі та Плані дій, що її
деталізує [3].
Виходячи з європейського досвіду, для досягнення необхідного потенціалу в кластер мають входити не менше 30-50 організацій, а, за деякими оцінками, навіть 100. Відсутність оптимального пулу
профільних підприємств негативно позначається
на кількості і якості нових проектів. Без акценту на
їх підтримці кластеризація лише підсилює існуючий статус-кво в економіці регіону і ризикує стати
інструментом швидше лобіювання, ніж інноваційного розвитку.
Інноваційні кластери перебувають у центрі уваги
керівництва Євросоюзу. Проводяться активні заходи
по об'єднанню європейських компаній в стратегічні
союзи, пріоритет надається транскордонному співробітництву. В цілому слід зазначити, що інноваційні
кластери стали важливою частиною економічного
розвитку Євросоюзу і однією зі складових зростання його конкурентоспроможності. Про це свідчить і нова стратегія розвитку ЄС «Європа – 2020», в
рамках якої Європейська комісія сформулювала ряд
ініціатив, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності європейської економіки.
Сьогодні в ЄС держави мають стимулюючий
вплив на розвиток інноваційних кластерів. Однак
при цьому держава не ініціює створення кластерів, а
лише всіляко сприяє створенню певних умов, допомогою ефективної податкової, бюджетної, кредитної, митної політики, а також через створення передових науково-дослідних центрів, університетів,
транспортної та енергетичної інфраструктури і т.ін.
Сучасна державна політика Євросоюзу в галузі
підтримки кластерів визначається багатьма національними особливостями. У Франції, наприклад,
кластерна політика реалізується в рамках програми створення полюсів конкурентоспроможності, які являють собою взаємопов'язані мережі
різних організацій (великих, середніх і дрібних
підприємств, науково-дослідних центрів, інститутів і лабораторій) на регіональному, національному та європейському рівнях. До найбільш значущих кластерів відносяться Secure Communication
Solutions (інформаційні технології) в СофіїАнтиполіс, Systematic (оптика, електроніка та
програмне забезпечення) в Паризькому регіоні,
«Аерокосмічна долина «в Тулузі, Minalogic (нанотехнології і вбудовані системи) в Греноблі.
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Вперше уніфікований підхід до міжфірмового
співробітництва був розроблений в 1989–1990 роках
в Данії. На підготовку цього проекту лише за 3 роки
було виділено 25 млн. дол. для того, щоб визначити
перспективні мережеві структури в країні. Були підготовлені спеціалісти в сфері мережевих та кластерних структур, які сприяли виконанню проекту. Так
в 90-х роках в кластерах приймали участь 40% всіх
компаній Данії, які забезпечували 60% експорту [4].
Проведена робота вивела Данію в світові лідери з
питань кластеризації економіки. На сьогодні в країні
функціонує 29 провідних європейських кластерів.
У Великій Британії, Іспанії, Угорщині та Чехії
політика держави спрямована не стільки на створення нових кластерів, скільки на мобілізацію наявних регіональних ресурсів в рамках найбільшої кількості вже існуючих кластерів.
Створення кластерів стало популярним і в Фінляндії. На сьогодні лісний, інформаційний та телекомунікаційний кластери є найважливішими для
економіки Фінляндії, які забезпечують основний
обсяг експорту та формує значну частину ВВП країни. Целюлозно-паперові та деревообробні компанії
лісного кластеру мають один з найвищих рівнів продуктивності труда в промисловості як країни, так і
світу. Кластер інформаційних та телекомунікаційних
технологій має власні систему освіти, інноваційну
систему, мережу пов’язаних виробництв. Машинобудівний та металургійний кластери забезпечили
для Фінляндії 30% світового ринку обладнання для
виробництва паперу и 40% – обладнання для виробництва целюлози [3].
У Німеччині всі програми підтримки кластерів діляться на дві категорії. Програми першої
(BioRegio/БіоПрофіле, Bioindustrie 2021) орієнтовані на стимулювання найбільш перспективних
досліджень, а також створення нових технологічних фірм. Вони базуються на мережевій кооперації дослідних організацій з бізнесом. При цьому,
як правило, підтримку отримують найбільш розвинені в економічному відношенні регіони (Мюнхен/
Верхня Баварія). Мережеві програми другої категорії (InnoRegio, «Інноваційні регіональні центри
зростання») спрямовані на зміну структури регіонів, зокрема на розкриття інноваційного потенціалу
в нових федеральних землях [2, с. 12].
Серед країн Центрально-Східної Європи – державно-приватне партнерство в розвитку кластерних
ініціатив найбільше ефективно діяло в Словенії.
У цей час на конкурсній основі урядом Словенії були
відібрані для цільового фінансування 11 кластерних
ініціатив, серед яких найбільш розвиненими можна
назвати три кластери: автомобільний, верстатобудівний і транспортно-логістичний.
Приватна ініціатива – вирішальний фактор успіху
кластера. Навіть у тих випадках, коли успішні кластери, сформовані на базі університету або наукового
центру, охоплюють безліч різнорідних суб'єктів, без
провідної ролі підприємств вони не мають серйозних перспектив. За оцінкою експертів, стабільний
розвиток кластера забезпечується переважанням
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представників бізнесу на вищих рівнях управління.
Тому загальноєвропейська система оцінки якості
управління кластерами оперує серед іншого показником частки виробничих та сервісних компаній в
загальному числі учасників, її величина не повинна
бути менше 50% [1, с. 37].
Один із ключових критеріїв впливовості бізнесу – частка малих і середніх підприємств у загальній кількості учасників кластерів. У європейській
моделі вони зазвичай домінують і виступають ключовими одержувачами державної підтримки (рис. 2).
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Рис. 2. Питома вага різних категорій учасників
кластерів в країнах Європейського Союзу,
2013 р. (%) [1, с. 38]
В ЄС, актуальним напрямком в останні роки стає
питання взаємодії та співпраці між кластерами різних європейських країн. Створюються європейські
кластерні програми, які сприяють розвитку регіональних кластерів, їх інтенсифікації з метою виходу
на ринки сусідніх держав, підвищенню міжнаціональної взаємодії з виробниками інших країн.
Подібні програми розвитку фінансуються переважно за рахунок національних бюджетів [5, с. 4].
Лише одна з п'яти програм розвитку фінансується
за рахунок бюджету структурних фондів ЄС. Структурні фонди Євросоюзу на сьогоднішній день здійснюють 19% фінансування з розвитку кластерів, що
вже є значним внеском у розвиток кластерів (рис. 3).
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Рис. 3. Джерела фінансування Європейських
кластерних програм, 2014 р. [6, с. 24]
В цілому, взаємодія між кластерами в Європейському Союзі зводиться до обміну досвідом і знаннями, пошуку надійних партнерів для виходу на
нові ринки. Цьому сприяють різні міждержавні май-

данчики, програми та ініціативи. На основі подібної
співпраці компанії різних кластерів знаходять нових
партнерів в інших країнах, отримують можливість
реалізувати спільні ідеї, підвищити конкурентоспроможність продукції.
Основна ініціатива, яка ставить своєю метою розвиток транскордонних кластерів в Європі – це програма TACTICS (Transnational Alliance of Clusters
Towards Improved Cooperation Support) – Транснаціональний кластерний альянс з метою підтримки
посилення кооперації (співпраці). TACTICS об'єднує
сім провідних європейських кластерних агентств, які
відповідають за заходи щодо розвитку кластерів [5].
Проте, незважаючи на безумовні переваги робота
в рамках кластера може нести певні ризики. Так,
внутрішня спеціалізація фірми (місце в кластерному
ланцюжку) може зробити її більш уразливою до
коливань ринку.
Спрямованість діяльності компанії на внутрішній ринок кластера може призвести до недооцінки
ситуації і взаємозв'язків, що складаються в більш
широкому економічному контексті. Підлаштовуючи
свою діяльність під потреби кластера, вона втрачає
здатність до адаптивності. Більш того, якщо усередині кластера сформується невисокий рівень конкуренції, це неминуче призведе до зниження здатності
до інновацій і формуванню у керівництва фірми
почуття самодостатності.
У класичній теорії одна з головних характеристик інноваційного кластера – географічна (фізична)
близькість підприємств, які до нього входять. Але в
сучасному світі значимість цього фактору для багатьох кластерів почав розмиватись: інформаційнокомунікаційні технології дозволяють успішно співпрацювати на відстані. Як зауважує американський
економіст Джозеф Кортрайт, при формуванні кластерів все частіше доводиться брати до уваги інші відстані, здатні значно ускладнити розвиток: різницю
в рівні кваліфікації працівників, культурні відмінності, відмінності між сегментами покупців, на які
орієнтуються учасники кластеру.
Експерти PricewaterhouseCoopers вважають, в
найближчі 30 років основні характеристики промислово-інноваційних кластерів не зміняться: їх як
і раніше визначатиме в першу чергу фізична близькість об'єктів. А ось успішність розвитку і трансформації кластерів буде залежати від плідної співпраці
держави, науки, бізнесу [7].
Висновки. Отже, кластер служить потужним
інструментом розвитку підприємництва, тому що
скорочує час пошуку ресурсів (як трудових, так і
природних), інформації та ідей, за допомогою яких
відбувається розвиток бізнесу, стимулює розвиток
освіти, формує нові знання, підвищує рівень професіоналізму трудових ресурсів. Підприємствам, що
працюють в рамках кластера, як правило, властива
велика продуктивність, так як вони мають доступ
до ринку персоналу з більш високою кваліфікацією.
Продуктивність зростає і за рахунок спрощеного
доступу до спеціальної інформації в рамках кластера, і за рахунок більш розвиненої інфраструктури.
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І нарешті, фірми, що входять в кластер, мають більш
легкий доступ до ланцюгів поставок завдяки їх більшої концентрації на території кластера.
Проведений аналіз європейської практики в
галузі формування та реалізації кластерних стратегій дозволяє зробити ряд принципових висновків:
1. Застосування кластерного підходу є закономірним етапом у розвитку економіки, а його повсюдне
поширення можна розглядати в якості головної риси
всіх високорозвинених економік світу.
2. Специфікою кластера є отримання організаціями,
що входять в нього, синергетичного ефекту, що виражається в підвищенні конкурентоспроможності всієї
системи в порівнянні з окремими господарюючими
суб'єктами. При цьому важливо підкреслити мережевий характер взаємодії його учасників, оскільки саме
горизонтальна інтеграція в даному випадку сприяє
формуванню строго орієнтованої ланцюжка поширення нових знань, технологій та інновацій.

3. Відмінною рисою кластера є його інноваційна
орієнтованість. Найбільш успішні кластери формуються там, де здійснюється або очікується «прорив»
в області техніки і технології виробництва з подальшим виходом на нові «ринкові ніші».
4. Проведення кластерної політики в ЄС базується на організації взаємодії між органами державної влади та місцевого самоврядування, бізнесом
та науково-освітніми установами для координації
зусиль щодо підвищення інноваційності виробництва та сфери послуг, що сприяє взаємному вдосконаленню і підвищенню ефективності в роботі.
5. Конкурентоспроможні кластери часто мають
розвинені зв'язки з подібними кластерами в інших
регіонах і країнах Євросоюзу. Стимулювання подібних міжнародних зав’язків стає важливим напрямком кластерної політики і полягає в розвитку кооперації між спорідненими кластерами, розробці та
реалізації програм розвитку співробітництва.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ СТРАН ЕС
КАК ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Анисимов И.Е.
ассистент кафедры «Международная экономика»
Донецкого национального университета (г. Винница)
В научной статье анализируется европейский опыт реализации программ создания инновационных кластеров
и сформулированы признаки их устойчивого развития. Определено, что создание инноваций – это процесс,
сочетающий навыки, источники знаний, бизнес, рыночные структуры и потребителей в открытом обмене,
что ведет к повышению конкурентоспособности, производительности и улучшает качество жизни в целом.
Сделан вывод, что формирование инновационных кластеров должно стать приоритетной задачей на пути становления инновационной экономики в странах Евросоюза.
Ключевые слова: инновации, инновационные кластеры, кластерная политика, западноевропейские программы кластеризации.
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RESEARCH OF CLUSTERS OPERATING EXPERIENCE OF THE EU
AS AN IMPORTANT COMPONENT OF INNOVATION ACTIVITY
IN THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS CONDITIONS
Anisimov I.Е.
Department of International Economics Assistant
Donetsk National University (Vinnitsa)
The European experience of innovation clusters creation program is analised in the scientific paper. Features of their
steady development were stated. Innovations creation is a process combining skills, sources of knowledges, business,
market structures and consumers in the opened exchange. Thus it leads to competitiveness, productivity increasing
and improves quality of life in general. It was made a conclusion that creation of innovative clusters must become a
priority task on the way of innovative economy formation in the countries of European Union.
Keywords: innovation, innovative clusters, cluster policy, Western European clustering programmes.
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ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Аркушенко О.П.
студент
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
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 про-

блем 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.
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.
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Взаємозв'язок між суттєвістю і ризиком аудиторської перевірки. Залежно від стану обліково-аналітичної 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;
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– підтвердження законності та правильності ність є досить високою. Для успішного проведення
визначення і відображення в звітності доходів перевірки процесу реалізації аудитор повинен
діяльності відповідно до принципів бухгалтер- мати уявлення про характер і особливості ринків
ського обліку.
збуту продукції, що випускається господарюючим
Предметом зовнішнього аудиту операцій з обліку суб'єктом, про конкурентну ситуацію на цих ринрезультатів діяльності є господарські процеси та ках, про платоспроможність споживачів цієї прооперації, пов'язані з визначенням доходів та витрат дукції. В ході перевірки відображення результатів
діяльності, а також відносини, що виникають при від реалізації послуг аудитору необхідно зосередцьому всередині підприємства та за його межами [4]. ити увагу на правильності визначення і відобраВиходячи з мети, яку необхідно досягти аудитору ження результату від реалізації продукції на субрапри дослідженні операцій з обліку доходів, форму- хунку 791 «Результат основної діяльності».
ються об'єкти зовнішнього аудиту:
3) Перевірка правильності відображення інших
1) елементи облікової політики: розмежування операційних доходів і фінансових результатів опедоходів та витрат за кожною кваліфікаційною гру- раційної діяльності. При цьому аудитору необхідно
пою доходів та витрат від операційної діяльності; порівняти суми отриманих штрафів, пені, неустокритерії оцінки доходів та витрат; умови визна- йок, відображених по кредиту відповідного субрання доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, хунку рахунку 71 «Інший операційний дохід», з
послуг); умови визнання собівартості виробленої сумами, зазначеними в договорах. Вияснити, чи не
продукції; спосіб визначення ступеню завершеності викликане порушення умов господарських догоробіт, послуг, дохід від використання яких визнача- ворів недопостачанням сировини іншими підприється за ступенем завершеності;
ємствами, а також чи пред'явлені до них претензії.
2) операції з обліку: дохід від реалізації про- Під час дослідження необхідно порівняти суми
дукції (товарів, робіт, послуг); інших операційних отриманих штрафних санкцій, відображених по
доходів; доходів від участі в капіталі; інших фінан- дебету рахунку 31 «Рахунки в банках», з сумою,
сових доходів; інших доходів; собівартості реалізо- відображеною по дебету субрахунку 374 «Розраваної продукції;
хунки за претензіями». У випадку виникнення роз3) записи в первинних документах, облікових ходжень, необхідно вияснити їх причину.
регістрах, звітності;
4) Перевірка правильності та достовірності фор4) інформація про порушення ведення обліку, мування фінансових результатів діяльності та виконедостачі, зловживання, які знайшли документальне ристання прибутку. Одним із важливих завдань перепідтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках вірки обліку фактичного прибутку є встановлення
аудиторів, постановах правоохоронних органів тощо. відповідності записів синтетичного та аналітичного
Джерелами інформації для аудиту операцій з обліку чистого доходу (виручки) від реалізації прообліку фінансових результатів діяльності є наступні дукції (товарів, робіт, послуг), валового прибутку,
(рис. 1).
результату основної діяльності, результату фінансоЗовнішня аудиторська перевірка правильності вих операцій, результату іншої звичайної діяльності,
визначення фінансових результатів господарської результату надзвичайних подій записам в Головній
діяльності суб'єкта значно відрізняється від пере- книзі та формах бухгалтерської звітності.
вірки балансових статей активів та зобов'язань під5) Перевірка правильності формування собіварприємства, використовуючи лише прийом докумен- тості продукції (робіт, послуг). При проведенні перетального контролю.
вірки необхідно пам'ятати, що згідно з П(С)БО 16 до
Вивчення системою зовнішнього аудиту опера- виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)
цій з обліку доходів операційної діяльності повинно включаються тільки прямі матеріальні витрати,
проводитися в наступній послідовності.
1) Перевірка правильності класифікаДжерела зовнішнього аудиту фінансових результатів
ції, оцінки та умов визнання доходів діяльвиробничого підприємства
ності. Так, увага аудиторів при проведенні
Наказ про облікову політику підприємства
такої перевірки концентрується на умовах визнання доходів звітного періоду та
Первинні документи з обліку доходів і результатів діяльності
класифікації доходів діяльності. Критерії
визнання доходу застосовуються окремо
Облікові регістри, що використовуються для відображення
до кожної операції. Аудитору необхідно
господарських операцій з обліку доходів і фінансових результатів
звернути увагу на те, які види надходжень
діяльності
не визнаються доходами.
2) Перевірка правильності відобраАкти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша
документація, що узагальнює результати контролю
ження фінансових результатів від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг).
Звітність
Операції з реалізації готової продукції
відіграють основну роль у формуванні
результатів господарської діяльності гос- Рис. 1. Джерела зовнішнього аудиту фінансових результатів
подарюючого суб'єкта, тому їх достовір- виробничого підприємства
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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 і кількістю часу, що
вимагається для їх виконання (за даними тарифнокваліфікаційного довідника, тарифних сіток і ставок), перевірити правильність нарахування оплати
праці. При цьому використовуються дані нарядів
на відрядні роботи, відомостей норм і розцінок,
тарифно-кваліфікаційних довідників, тарифних

сіток, тарифних ставок, облікових регістрів за
рахунками 23, 66.
Якщо інформація у фінансовій звітності підприємства розкрита відповідним чином, аудитору, як
правило, належить скласти позитивний висновок і
доповнити його параграфом про концепцію стабільності підприємства, посилаючись 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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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
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В статье рассмотрены актуальные вопросы совершенствования организационно-методических аспектов
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.
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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, шля-
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хом 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,
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.
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;
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– 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.
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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.
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].
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
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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, осо-

бливо 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.
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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
інвестиційної діяльності є стратегічна орієнтація на
прийняття відповідних інвестиційних рішень і на
поточне управління, а також використання сучасних
методів аналізу інвестиційної діяльності, які дають
змогу виявити резерви її зростання [2].
До основних типів інформації, яка стосується
інвестиційної діяльності, відносяться:
1) фінансова;
2) організаційно-управлінська;
3) технічна;
4) планово-економічна;
5) технологічна.
Фінансова інформація – це дані про фінансові
показники підприємств та її інвестиційних програм.
До цих інформаційних даних відносяться публічна
фінансова звітність підприємства за звітний період
та внутрішня фінансова звітність, де зазначається
обсяг фінансування інвестицій за рахунок власного,
позиченого та залученого капіталу, загальний обсяг
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витрат (у тому числі за інвестиційною програмою
(портфелем), рівень доходності та період окупності
проекту.
Організаційно-управлінська інформація стосується прийняття інвестиційних рішень. До неї відносяться всі інструкції, накази, директиви, доповідні
записки, статті з газет і журналів, проспекти, книги,
Інтернет та інша інформація, яка так чи інакше впливає на підприємство та управління інвестуванням.
Технічна інформація – це інформація про технічні
характеристики обладнання, а саме: технічна документація, ергономічні властивості техніки, показники безпеки та інші кількісні і якісні показники.
Технологічна – це інформація про технологію,
яка застосовуватиметься для виготовлення продукції.
Такі дані містить патентна документація, до якої входить інформація про специфіку інноваційних технологій, опис технології та принципів її роботи тощо.
Планово-економічна інформація містить дані
про планово-економічні показники інвестиційної
діяльності компанії та інших суб'єктів цієї діяльності у країні та за її межами. До такої інформації
відносяться специфікації, показники продуктивності праці, норми, нормативи, планово-аналітичні
таблиці, графіки та інші дані і повідомлення, які стосуються планування інвестицій [5].
Для прийняття рішення про інвестування аграрного сектору економіки України потенційним інвесторам вкрай необхідно чітко орієнтуватися не лише у
відповідному законодавчому полі України, але також
отримувати економічну, наукову, кон'юнктурну, та
фінансову інформацію, а також інформацію про
умови виробництва та збуту сільськогосподарської
продукції в різних природно-кліматичних зонах
України [4].
Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності аграрних підприємств в Україні здійснюють
установи, що умовно можна поділити на дві групи
(рис. 1):
– структурні підрозділи системи централізованих
органів виконавчої влади на державному та регіональному рівнях;
– незалежний приватний сектор інформаційного
забезпечення, структурними елементами якого є різноманітні аналітичні центри, консалтингові компанії
та групи.
На державному рівні управління система
інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності повинна брати участь у формуванні основних напрямків розвитку аграрної і науково-технічної політики, формулюванні методологічних
принципів і підходів до функціональних та організаційних аспектів діяльності інформаційно-консультаційних служб, щоб реально спрямовувати
дані служби на ефективне рішення актуальних
проблем, що пов’язані із залученням інвестицій в
аграрний сектор економіки.
Розгалужений рівень інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності аграрних підприємств пропонує Відділ інвестицій та розвитку інфраструктури Департаменту економічного розвитку
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аграрного ринку Міністерства аграрної політики та ної політики та продовольства України для прийняття
продовольства України. Основним завданням даного рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвідділу є реалізація державної політики щодо інвес- вищення економічної ефективності роботи агропротиційної підтримки пріоритетного розвитку аграр- мислового комплексу та дозволяють забезпечувати
ного сектору економіки.
продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;
Функціональними обов’язками Відділу інвести– вивчає попит на тваринницьку продукцію та
цій та розвитку інфраструктури є:
сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою
– розробка спільно із заінтересованими централь- збуту виробленої тваринницької продукції, встановними органами виконавчої влади критеріїв оцінки, ленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню
основних параметрів та показників діяльності спеці- інвесторів;
альних (вільних) економічних зон і територій зі спе– сприяє у межах своїх повноважень впроваціальним режимом інвестиційної діяльності;
дженню сучасних технологій виробництва, інфор– разом з іншими структурними підрозділами маційно-комунікаційних технологій, створенню сисМіністерства здійснювати моніторинг стану залу- теми національних інформаційних ресурсів;
чення внутрішніх інвестицій в агропромисловий
– проводить опрацювання пропозицій щодо залукомплекс, в межах повноважень приймати участь чення інвестицій для технічного переоснащення
у підготовці пропозицій щодо визначення пріори- агропромислового комплексу регіону [6].
тетних напрямів інвестиційної діяльності у галузях
Приватні консультаційні служби – широко пошиагропромислового виробництва;
рена у світі модель організації консалтингового фор– приймати участь у межах компетенції в органі- мування. Одним із видів приватних центрів інфорзації наукових досліджень з питань залучення інвес- маційного забезпечення інвестиційної діяльності
торів в агропромислове виробництво, підвищення можна виділити Українську асоціацію молодих ферйого інвестиційної привабливості;
мерів. Одним із напрямів її діяльності є залучення
– узагальнювати результати щорічної інвестицій- інвестицій в аграрний сектор економіки України, що
ної діяльності в агропромисловому секторі [7].
має на меті створення нових перспективних суб'єктів
На регіональному рівні інформаційне забезпе- господарської діяльності в сфері агропромислового
чення інвестиційної діяльності здійснює Департа- комплексу, а також умов для виробництва конкуренмент агропромислового розвитку, що є структур- тоспроможної продукції та розвитку сільського госним підрозділом обласної державної адміністрації. подарства. Інвестиційна діяльність Української асоДепартамент підпорядкований голові обласної дер- ціації молодих фермерів пов'язана з:
жавної адміністрації, а також підзвітний і підконтр– налагодженням зв'язків з можливими інвестоольний Міністерству аграрної політики та продо- рами;
вольства України.
– інформаційним забезпеченням потенційних
Департамент у своїй діяльності керується Кон- інвесторів щодо процесу залучення інвестицій, екоституцією та законами України, актами Президента номічної привабливості регіонів України та потенціУкраїни, Кабінету Міністрів України, іншими норма- алу агропромислового комплексу;
тивно-правовими актами, розпорядженнями голови
– проведенням незалежних маркетингових досліобласної державної адміністрації, а також положен- джень для виявлення оптимальних напрямів інвесням про департамент.
тування;
До основних завдань департаменту щодо залу– привабленням інвестицій, які б сприяли налагочення інвестицій в аграрний сектор економіки регі- дженню обміну технологіями, впровадженню нових
ону належать:
систем управління, розвитку коопераційних та вер– забезпечення реалізації державної політики, тикальних інтеграційних процесів, підвищенню конрозроблення та виконання регіональних іннова- курентоспроможності вітчизняної продукції на внуційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів трішньому і зовнішньому ринках;
розвитку галузей агропромислового виробництва;
– наданням інформаційної допомоги підприємствам
– надає методичну допомогу сільськогосподар- для професійної розробки інвестиційних проектів;
ським товаровиробникам з питань науково-тех– організаційним забезпеченням залучення інвеснічних розробок, провадження інноваційно-інвес- тицій, налагодженням тісної взаємодії підприємств
тиційної діяльності, інформатизації, нарощення аграрної сфери з інвесторами;
експортного потенціалу, створення нових та рекон– забезпеченням відкритості та доступності закострукції діючих виробництв;
нодавства стосовно інвестицій [1].
– створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських
Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності
дорадчих служб, вносить облдержадмініаграрних підприємств
страції пропозиції до проекту обласного
бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;
державні органи та їх інститути
приватні консультаційні служби
– аналізує статистичні показники діяльності агропромислового комплексу та надає
відповідну інформацію Міністерству аграр- Рис. 1. Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності
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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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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
З МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Бобось М.Л.
магістр
Національного університету державної податкової служби України
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.

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 страхування, нагромадженні і зваженій адаптації зарубіжного досвіду.
Формулювання цілей статті. Основними
завданнями статті є аналіз діяльності страхових компаній у сфері медичного страхування в Україні та
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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
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 збіль45%
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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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шення 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

Необхідність вжиття низки заходів щодо реформування економічних засад системи охорони
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
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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 свідчить 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 добро-

вільного 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 страхових 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 про-
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відні 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 страховиків, 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
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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,
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].

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

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, досконалого 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.
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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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
рекомендаций по эффективности использования медицинского страхования.
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ
Гриліцька А.В.
кандидат економічних наук, доцент
Черкаського державного технологічного університету
Голобородько А.М.
магістр
Черкаського державного технологічного університету
У статті розглядається поняття «заробітної плати», стан та проблеми організації обліку в сучасних
умовах господарювання. У перспективі саме досконала організація обліку заробітної плати сприятиме підвищенню продуктивності праці та повному використанні робочого часу і дасть можливість
якісно, правдиво, справедливо, повно і своєчасно розраховуватися з персоналом.
Ключові слова: заробітна плата, організація обліку, продуктивність праці, прожитковий мінімум,
мінімальна оплата праці, стимулювання, заохочення.

Постановка проблеми. Важливу роль в організації обліку заробітної плати відіграють форми й
системи оплати праці. Системи оплати праці виступають з’єднувальним елементом між тарифною
системою і нормуванням праці і за допомогою них
досягаються якісні показники які характеризують
оплату праці. За допомогою цих елементів можна
установити залежність заробітної плати від результатів праці, а точніше її якості і кількості.
Кожне підприємство обирає форму і систему
заробітної плати індивідуально базуючись на специфіці його діяльності, саме через ці елементи можна
впливати на якість праці конкретного працівника чи
колективу.
Розрізняють дві форми заробітної плати:
– почасова;
– відрядна.
При відрядній формі оплати праці мірою праці
виступає обсяг виконаних робіт, а при почасовій –
відпрацьований час, а заробітна плата нараховується
працівнику згідно з його тарифною ставкою, посадовий оклад за фактично відпрацьований час.
Актуальність. На сьогодні Україна знаходиться
в процесі реформування, ці реформи зачіпають безліч галузей економіки і є наслідком того що потрібно
удосконалювати організацію обліку оплати праці на
підприємствах. Це питання є актуальним тому, що
відбуваються зміни як нормативної так і документальної бази оплати праці на підприємствах. Можна
спостерігати велику різницю в оплаті праці як між
певними соціальними групами так і в певних регіонах, таким чином заробітна плата втратила свою
стимулюючу функцію і це ускладнює здійснення
мотивування працівників якісно виконувати свої
професійні обов’язки.
Огляд досліджень. Проблемні питання з обліку
оплати праці розглядали такі вчені як О.Ф. Андросової [4], Н.Л. Гапоненко [9], О.В. Кантаєвої [14],

Н.В. Потриваєвої [16], С.В. Сирцевої [17], Н.В. Сєкіріної [18] тощо. Дослідивши літературу у якій розглянуто питання обліку розрахунків з оплати праці
можна сказати що багато питань є достатньо висвітленими але існують і такі які потребують доопрацювання, це проблеми побудови системи оплати праці
та стимулювання працівників
Цілі дослідження. Дослідити стан та проблеми
організації обліку заробітної плати в сучасних
умовах господарювання та запропонувати шляхи
покращення.
Виклад основного матеріалу. Дослідивши наукові праці різних вчених ми дійшли висновку що в
сучасній науковій літературі не існує одного трактування понять «оплата праці» та «заробітна плата», це
можна спостерігати й у діючому законодавстві України. У нормах статті 1 Закону України «Про оплату
праці» [1] та Кодексі законів про працю [3] України
говориться про ідентичність цих двох понять «оплата
праці» та «заробітна плата». Дамо визначення цим
поняттям – отже, це винагорода, яку за трудовим
договором власник виплачує працівникові за виконану ним роботу. Опрацювавши Податковий кодекс
України, статистичні дані та наукову літературу яка
дає змогу оцінити стан заробітної плати дало змогу
зробити такий висновок, що поняття і як наслідок
обліково-аналітична категорія «оплата праці» дещо
ширше за поняття «заробітної плати».
У Конституції України говориться про те, що кожному громадянину гарантується право на працю, що
включає можливість заробляти собі на життя працею,
яку людина вільно обирає чи на яку вільно погоджується. Що до Закону «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» [2] можна дати таке
визначення, що заробітна плата – це винагорода,
обчислена як правило у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним
орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
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А. Сміт, та Д. Рікардо які є класиками економічної теорії у своїх працях дають своє визначення
поняттю «заробітна плата», А. Сміт вважає, що заробітна плата включає в себе вартість життєвих засобів
людини, а Д. Рікардо зазначає що заробітна плата є
грошовим виразом який є мінімумом засобів існування [11, с. 114].
У свою чергу вітчизняні економісти також досліджували поняття «заробітна плата» і пропонують
інше визначення. Наприклад, на думку С.Ф. Покропивного «заробітна плата» відображає відносини
між найманими працівниками і роботодавцями щодо
розподілу новоствореної вартості (доходу).
Якщо порівнювати трактування поняття А. Сміта
і Д. Рікардо з поняттям С. Покропивного то можна
сказати що для перших вчених заробітна плата є
формою доходу, а С. Покропивний трактує її як елемент витрат на виробництво, фактором від якого
залежить конкурентоспроможність продукції і елементом доходу суб’єкта господарювання [12, с. 409].
М.Д. Ведерников також досліджував заробітну
плату і дав таке визначення поняттю «заробітна
плата» – що це первинний дохід домашніх господарств, який передбачає винагороду в грошовому
або натуральному виразі, щомає бути виплачений
роботодавцем найманому працівнику за роботу
виконану у звітному періоді [7, с. 75].
Існує дуже багато визначень поняття «заробітної плати», але на нашу думку найповніше це
поняття трактує О.А. Грішнова, вона розглядає
його з кількох позицій:
– економічної теорії;
– економіки праці;
– найманого працівника;
– підприємця.
З позиції економічної теорії заробітна плата – це
економічна категорія що відображає відносини між
роботодавцем і найманим працівником з приводу
розподілу доходу.
З позиції економіки праці заробітна праця – це
винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку за
трудовим договором роботодавець сплачує працівникові за роботу, яку виконано або має бути виконано.
З позиції найманого працівника, заробітна плата –
це основна частина його трудового доходу, який він
отримає в результаті реалізації здатності до праці і
який має забезпечити відтворення робочої сили.
З позиції підприємця заробітна плата – це елемент витрат виробництва і водночас головний чинник забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів
праці [10, с. 274].
На сьогодні система оплати є неефективною і
потребує доопрацювання правових засадах як на
рівні підприємств так і на рівні держави. Україна
потребує кардинальних змін щодо організації та
мотивації праці, її оподаткування, ці складові є основою соціально-економічного розвитку.
Н.В. Шульга досліджувала стан державного та
договірного регулювання оплати праці в Україні і
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зазначає що існують проблеми які негативно впливають на організацію оплати праці та пов'язаний з
нею облік на підприємствах. Все це говорить про те
що низка загальноекономічних і загальнодержавних завдань потребує вирішення, а саме: прийняття
нового Трудового кодексу, оскільки той який є на
сьогодні є досить застарілим, реформування системи оподаткування, яку можна оцінити як досить
складну у трактуванні, стимулювання розробці
nanoтехнологій, вдосконалення методики і організації обліку оплати праці тощо [19, с. 130].
Т.Г Мельник говорить, що система бухгалтерського обліку, а точніше оплати праці перебуває в
процесі реформування відповідно міжнародним
стандартам і на сьогодні потребує доопрацювання.
Здебільшого це тому, що праця як об’єкт обліку є
однією із найскладніших економічних категорій,
оскільки повинна здійснювати життєво необхідні
функції для людини, такі як регулююча, стимулююча, соціальна. Можна сказати що на всіх етапах
розвитку економіки і суспільства оплата праці була
і залишається найвагомішим мотиваційним фактором. На сьогодні заробітна плата для більшості
населення втратила такі функції як відтворювальну
і стимулюючу і фактично перетворилася у соціальні
виплати які не залежать ні від якості ні від кількості
виконаних робіт [15, с. 58].
Д. М. Ядранський вважав, що для того щоб
дати характеристику персоналу підприємства і
отримати необхідну інформацію потрібно дослідити такі об’єкти:
– кваліфікаційно–професійну характеристику
персоналу;
– розрахувати показника, які характеризують охорону праці та умови праці;
– рівень безробіття;
– рівень дотримання трудового законодавства;
– рівень заробітної плати та доходів працівників;
– стан і рівень нормування праці;
– соціально-трудові відносини;
– забезпеченість підвищення показника продуктивності праці;
– рівень травматизму та захворюваності [20].
Підсумувавши вище сказане стає зрозуміло, що
існує потреба у своєчасній, об’єктивній і достовірній
інформації яка характеризує оплату праці для кожної зі сторін соціально – трудових відносин, якими є
держава, працівник і роботодавець, при цьому кожна
сторона розглядає заробітну плату по різному, але
правильність нарахування заробітної плати та утримання із неї зачіпає інтереси всіх сторін.
Для перебудови економіки обов’язково повинна виконуватися умова посилення соціальної підтримки працівників, адже саме працездатне населення є складовою економіки кожної країни. Що
стосується заробітної плати, то вона повинна залежати від важкості роботи, кваліфікації працівника,
стажу роботи та ін.
Метод за яким відбувається формування оплати
праці у нашій країні, а саме прирівнювання його
до прожиткового мінімуму має багато недоліків.
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Оскільки Україна прагне інтеграції з Європейським
союзом необхідно реформувати політику оплати
праці відповідно до європейських стандартів. Негативні наслідки цього методу:
1. Сприяння зубожінню великої кількості найманих працівників і знижує їх купівельну спроможність;
2. Сприяє зниженню конкурентоздатності товарів
народного господарства як у межах країни так і на
міжнародному ринку;
3. Має негативний вплив на відродження економіки і ускладнює її функціонування.
Якщо порівнювати ситуацію яка склалася в
нашій країні із іншими країнами, наприклад Європейського союзу, можна спостерігати, що прожитковий мінімум у цих країнах дорівнює середньому
рівню життя і гарантований кожному працівникові. У більшій кількості цих країн він переглядається кожного року і враховуються такі фактори, як
покращення нормальних умов харчування і важливі
життєві умови [5].
Серед факторів які впливають на відродження
національної економіки одним з головних є інтеграція промислового виробництва, що дасть можливість конкурувати підприємствам як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках, це також дасть
можливість працівникам розвивати їх творчу ініціативу, а саме для впровадження нових видів чи напрямів діяльності, що в майбутньому може принести
доходи для підприємств. Як наслідок цього підприємства зможуть забезпечувати підвищення заробітної плати працівників і відповідно і прожиткового
мінімуму. Можна сказати що головною проблемою
нашої країни є те, що взагалі не приділяється увага
можливостям професійно кваліфікаційного розвитку працівників, оскільки підприємства не хочуть
нести додаткові витрати так і не розуміючи, що це
своєрідна інвестиція яка в майбутньому обов’язково
окупиться, саме це і відрізняє нашу країну від країн
Європейського союзу, оскільки в тих країнах це
практикується.
Можна запропонувати таку схему організації праці,
розробити бальні коефіцієнти за допомогою яких
можна дати оцінку оплаті праці по різних видах робіт.
Суть цього методу така, що вибирається певна
кількість факторів які можуть впливати на кваліфікацію і диференціацію кожного працівника окремо
і оцінювати виконання ними своїх професійних
обов’язків. Кожній категорії персоналу відповідатимуть різні системи показників їх оцінки.
Тарифікацію працівників які займають керівні
посади ефективно здійснювати за допомогою простої або складної оцінки. Вони можуть відрізнятися
кількістю балів, впливом факторів та ін. При використання простої бальної оцінки всі фактори мають
рівне значення і однакову кількість розрядів.
Результатами дослідження роботи яку виконали
працівники встановлюється відповідна заробітна плата
від найбільшого до найменшого, рівень оплати праці
працівника який отримав найменшу кількість балів
можна визначити за допомогою діалогу між керівни-

ком підприємства і цим працівником, при цьому враховуючи рівень оплати праці на ринку праці [8].
В процесі здійснення робочого процесу може
виникнути така ситуація що спостерігається зменшення рівня оплати праці. Зазвичай на практиці
заробіток цього працівника залишається незмінним
якщо він виконав ту роботу яка була йому надана.
Суть полягає у тому, що заробітна плата буде залежати від кінцевих результатів робіт і збільшуватися
при їх покращенні. Чим вища кількість балів – тим
вища заробітна плата.
В умовах державного регулювання оплати праці
її підвищення можливе за рахунок зменшення матеріальних інтересів значної частини працівників, але
це може викликати негативні наслідки і ускладнити
психологічну обстановку, тому доцільно було б виділити певну частину коштів для того щоб підвищення
заробітної плати було не тільки за рахунок коштів
працівників, а і за рахунок держави.
Оскільки працівники поділяються на категорії,
то для кожної з них розробляються сітки трудових
ставок. Але на початку вони є загальними, саме за
допомогою них розрізняють відмінності у статусі.
В межах цієї сітки кожній категорії призначається
своє місце. Його розмір знаходиться у межах:
– для виробничих робітників – з 1 по 4 розряд
включно;
– для фахівців та службовців – з 3 по 7 розряд
включно;
– для керівного персоналу – з 8 по 10 розряд
включно [6].
Величина тарифної ставки кожного працівника
зростає паралельно з присвоєнням наступного розряду.
Бухгалтерський облік оплати праці необхідно
організовувати так, щоб це допомагало підвищенню
таких показників як продуктивність праці, раціональне використання робочого часу і правильний
розрахунок чисельності працівників з метою визначення правильної суми податку, яку необхідно сплатити державі. Саме від організації обліку оплати
праці залежить якість, повнота і своєчасність, справедливість, правдивість розрахунків з персоналом.
Розрахунок заробітної плати це дуже важкий і
відповідальний процес, який потрібно виконати за
певний строк між поданням інформації та видачі
працівнику. Тому, для того щоб заощадити час необхідно заздалегідь готувати порядок обліку. Організація оплати праці має суттєвий вплив на ефективність
діяльності підприємства. Одним з основних факторів
які мають вплив на ефективність праці можна виділити мотиваційну політику. Важливу роль у мотиваційній політиці відіграє рівень заробітної плати.
Щодо ефективності праці, то це можна розуміти як
відношення результатів праці з величиною витрат,
тобто досягнення максимального ефекту за найменших витрат. Врегулювання цих чинників забезпечує
ефективну організацію оплати праці [18].
Важливим питанням реформування бухгалтерського обліку заробітної плати є вдосконалення аналітичного обліку, бо саме від даних аналітичного
обліку залежить аналітична оцінка стану персоналу
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та місця його знаходження, відпрацьований і не відпрацьований час, обсяг продукції, виконання норм
продажу, фонд заробітної плати та його структури.
Від організації обліку оплати праці залежить своєчасність розрахунків з працівниками та справедливість.
Організація оплати праці на підприємствах має
базуватися на:
– удосконаленні тарифної системи;
– удосконаленні нормування праці;
– правильний вибір форм і систем заробітної
плати [17].
Організовуючи облік оплати праці підприємства мають підходити до цього питання дуже серйозно, враховувати доцільність, робити висновки за
результатами наукових досліджень чи міжнародного
досвіду.
Завданнями вдосконалення обліку оплати праці є:
– прискорення науково-технічного прогресу;
– механізація трудомістких робіт;
– оптимальне використання трудових ресурсів;
– раціональне використання робочого часу.
На сьогоднішній день для швидкого здійснення
обліку використовують засоби обчислювальної техніки, що пришвидшує і полегшує роботу бухгалтера.
Особливістю цього обліку є можливість отримувати
інформацію досить швидко і в розрізах, необхідних
для управління чи аналізу або складання звітності [13].
Не слід забувати й напрямки удосконалення організації заробітної плати, які мають здійснюватися
разом із проведенням загальної соціально-економічної, структурної, податкової, цінової політики
Одним з можливих напрямів вдосконалення оплати
праці працівників є підвищення матеріальної зацікавленості працівників. Тому, важливо в сучасних
умовах передбачити на підприємствах такі системи
матеріального й морального заохочення, так побудувати відносини в колективі, щоб психологічний
клімат сприяв поліпшенню працездатності, підвищенню ефективності виробництва.
Основним і визначальним елементом трудового
процесу є працівник з його вмінням і кваліфікацією,
відношенням до праці, потребами й можливостями
їхнього задоволення.
Заробітна плата має залежати безпосередньо від
результатів праці й у той же час впливати на його
показники, стимулювати розвиток виробництва,
ефективність роботи, підвищення кількісних і якісних
результатів показників які характеризують працю.
Література:

Висновки. Важливим аспектом діяльності
кожного підприємства є організація обліку оплати
праці, тому підприємство повинно підходити до
цього дуже обережно і враховувати доцільність
використання результатів наукових досліджень,
міжнародний досвід, також важливо звернути
увагу на працівників, адже такий фактор як мотивація має вагомий вплив на якість та швидкість
виконання завдань які покладено на трудовий персонал підприємств.
Також на організацію обліку впливає форма
оплати праці погодинна чи відрядна, тому при
виборі форми потрібно враховувати особливості
господарської діяльності підприємства, а саме чим
займається підприємство, наприклад якщо це виробництво то доцільно було б застосовувати відрядну
форму оплати праці, це стимулюватиме працівників
до збільшення обсягу виробництва, а якщо це будівництво то така форма оплати праці як погодинна на
нашу думку буде більш ефективною. Не слід забувати і про заохочувальні виплати, можна здійснювати доплати за перевиконання плану, це матиме
стимулюючий вплив на працівників, також можна
в кінці кожного року вибирати кращих працівника і
нагороджувати їх, це може бути грошова винагорода,
путівка на відпочинок, або інші подарунки які обере
підприємство, це мотивуватиме працівників якісно і
швидко виконувати свою роботу.
Не менш важливе місце займає і психологічний
клімат у колективі, оскільки якщо колектив дружній, працює разом, працівники допомагають один
одному, то і робота буде робитися швидше, також на
нашу думку відповідальність повинен нести колектив, а не одна людина, це дасть можливість персоналу відчувати себе одним цілим і не тягнути одіяло кожному на себе. Можна створити відділ який
буде спостерігати за правильністю нарахування та
своєчасністю виплати заробітної плати, також відділ
може розробити систему коефіцієнтів розрахувавши
які можна буде дати якісну оцінку діяльності кожного працівника і спостерігаючи відхилення може
впливати на роботу кожного працюючого.
Тому врахувавши наші рекомендації, можна
покращити організацію обліку заробітної плати і
тим самим підвищивши продуктивність праці, стимулювати розвиток виробництва і побудувати відносини в колективі так, щоб психологічний клімат
сприяв поліпшенню працездатності.
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В статье рассматривается понятие «заработной платы», состояние и проблемы организации учета в современных условиях хозяйствования. В перспективе именно совершенная организация учета заработной платы будет
способствовать повышению производительности труда и полном использовании рабочего времени и даст возможность качественно, правдиво, справедливо, полно и своевременно рассчитываться с персоналом.
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МАТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ
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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
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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.

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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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.

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
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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. Попере-
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шняк, 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».
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.
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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

Можливо
також введення кількісного ефекту з
𝐸𝐸
𝑅𝑅 =
урахуванням
мети (далі просто «ефект з урахуван𝐶𝐶
ням 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, 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:

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

– якісний ефект – визначеність якісного ефекту; них систем у компанії, не обмежуються змінами,
– ефект – варіація ефекту;
пов'язаними з програмним і апаратним забезпечен– ефект з урахуванням мети – варіація ефекту з ням. Згідно цієї концепції будь-які зміни у сфері
урахуванням мети [2].
інформаційних систем викликають неминучі зміни
Таким чином прийнятий до розгляду набір моду- в шести так званих «доменах змін» (рис. 2): бізнеслів IT-рішення (так званий IT-портфель) може бути процеси; організація; майданчики (територіальтрьома способами зображений у двовимірних коорди- ний розподіл працівників та елементів робіт); дані;
натах, таких як «ефект-варіація ефекту». У цих коор- програми (програмне забезпечення, призначене
динатах кращими є ті модулі, яким притаманний біль- для вирішення деяких завдань бізнесу); технології
ший ефект і більша визначеність ефекту (або, що те ж (апаратне забезпечення, системне програмне забезсаме – меншою варіацією ефекту). При цьому з пари печення, засоби комунікації та засоби зв'язку додатмодулів, в якій один є більш переважним за ефек- ків). Складність робіт якісно оцінюється як ступінь
том, а інший – більш кращим за визначеності ефекту, впливу цих робіт на кожен з шести доменів змін.
неможливо однозначно вибрати кращий модуль. Але
можливо провести двовимірну порівняльну оцінку
Організація
за правилом Еджворта-Парето, з виділенням непорівнянних альтернатив і з формуванням черг впровадження. Алгоритм формування черг наступний:
Бізнес1. Модулі, що належать безлічі Еджворта-Парето
процеси
Площадка
вихідного портфеля, записуються в першу чергу
впровадження. При цьому модулі, розташовані на
Технології
Дані
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»).
Програми
2. З решти модулів формується новий портфель.
3. З першої черги виключаються ті модулі, для
впровадження яких необхідне впровадження хоча Рис. 2. Домени змін
б одного модуля, що не увійшло в першу чергу.
Виключені модулі додаються до нового портфелю.
Другим елементом аналізу витрат на впрова4. З новим портфелем повторюються всі кроки, дження після оцінки складності робіт є оцінка частки
починаючи з 1-го, при цьому формуються друга і «первинних користувачів» в загальній кількості
наступні черги впровадження. Процес повторю- співробітників компанії. Для цих цілей всі потенється до повного вичерпання портфеля, або до того ційні користувачі модуля умовно діляться на «пермоменту, коли в портфелі залишаться тільки модулі з винних» і «вторинних». «Первинні користувачі» – це
абсолютно незадовільними показниками ефекту та / ті, хто найбільш активно використовують систему і
або визначеності.
задоволення чиїх вимог вносить основний вклад у
Модулі, що відповідають сценаріям розвитку формування витрат на впровадження. Наприклад,
компанії і підлягають впровадженню, очікувані хоча користуватися корпоративною інформацією
ефекти і визначеність в частині значень цих ефектів будуть всі співробітники компанії, основні витрати
зведені на рис. 1.
на впровадження модуля «Корпоративна інформаНедомінованими альтернативами (такими, що ція» будуть пов'язані з управлінням інформаційним
вони є непорівнянними) є модулі 1, 5, 6, 7 (без- наповненням модуля, яким буде займатися обмежена
ліч Парето). Вони ж утворюють в першу чергу частина персоналу.
впровадження для цих модулів очевидно, що вони
На підставі оцінок впливу модуля на шість домеє найбільш значущими для розвитку компанії при нів змін і частки первинних користувачів модуля
схожій з іншими модулями визначеності значень будується оцінка відносних витрат на впровадження
ефектів. Друга черга впровадження утворюється модуля. За одиницю витрат приймаються витрати на
модулями 3, 4, 9 (безліч Парето для альтернатив деякі умовні роботи, які характеризуються рівнем
з винятком модулів першої черги). Решта модулі впливу 1 в єдиному домені «додатки», і чиїми перформують третю чергу.
винними користувачами є вся компанія.
Аналіз витрат на впровадження модулів базується
Крім того, на підставі оцінок впливу модуля на
на двох оцінках: оцінка складності впровадження шість доменів змін і частки первинних користувачів
модуля за ступенем впливу робіт з впровадження модуля будується оцінка варіації (можливого відхина шість «доменів змін»; оцінка частки «первинних лення) відносних витрат на впровадження даного
користувачів» модуля в загальній кількості
співробітників компанії.
Оцінка
складності
впровадження
модуля базується на концепції «шестикутника змін», яка говорить, що зміни,
викликані впровадженням інформацій- Рис. 1. Модулі, їх ефекти і визначеність значень
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модуля. Розгляд змін в одному домені у відриві від ція «RoI» може бути розрахована відповідно до
розгляду можливих змін у інших доменах може при- визначення «RoI» на підставі варіацій ефекту і
звести до суттєвої недооцінки складності робіт і затрат.
Оптимізація IT аналогічно оптимізації портфеля
витрат по них.
За результатами цих оцінок будується графік на підставі характеристик ефекту і визначеності
IT-портфеля в координатах відносних витрат і варі- ефекту. При формуванні безлічі Еджварта-Парето
ації відносних витрат. На підставі цього графіка переважними є модулі з великим «RoI» і меншою
можуть прийматися рішення про послідовності варіацією «RoI».
Висновки. Правильно впроваджена і грамотно
впровадження модулів, у разі якщо основним фактором при прийнятті таких рішень є витрати. При контрольована CRM-система в бізнес компаній
формуванні безлічі Еджварта-Парето переважними сфери послуг суттєво покращує роботу відділів, які
є модулі з меншими витратами і меншою варіацією опосередковано спілкуються з клієнтом (відділ марвитрат. Процедура прийняття рішень (виділення кетингу, сервісні відділи, сайт, абонентські служби)
черг впровадження) аналогічна процедурі прийняття та, в свою чергу, дає можливість:
– планувати та відслідковувати взаємодію з клірішень на підставі ефектів. З розгляду виключаються
ті модулі, чиї витрати на впровадження бачаться сві- єнтами;
– забезпечувати незалежність відомостей про
домо неприйнятними.
Можливо провести оптимізацію IT-портфеля з клієнтів від конкретних менеджерів;
– відслідковувати організації, з якими не було
одночасним урахуванням і ефектів від впровадження
∑𝑗𝑗 Вплив (𝑖𝑖; 𝑗𝑗) × Вага(𝑗𝑗)
(𝑖𝑖)
взаємодії
Якісний
ефект
=
модулів і витрат на них. Для цього може бути
введена нормування довгий час, що внаслідок може підвищити
Коефіцієнт
характеристика, що відображає «Питомий ефект на ефективність роботи з клієнтською базою;
– проводити сегментацію клієнтів (наприклад,
одиницю витрат» і в чомусь, аналогічна традицій∑𝑗𝑗 Кількісний вплив (𝑖𝑖;за𝑗𝑗)статусом,
× Вага(𝑗𝑗) регіоном, галуззю);
ному поняттю Return-onInvestment
(RoI).
Будемо
розЕфект (𝑖𝑖) =
– планувати та відслідковувати майбутні угоди
раховувати це «RoI» наступним чином: Коефіцієнт нормування
(договори)
і платежі за ними;
𝐸𝐸
;
(3)
–
мати
систему нагадувань і сповіщень пра𝑅𝑅 =
𝐶𝐶
цівникам та керівникам (наприклад, про закінченні
де Е – ефект з урахуванням мети від модуля, строку виконання задачі чи надходженні нового кліа С – витрати на впровадження модуля. Варіа- єнта в роботу).
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ОПТИМИЗИРОВАННОЙ
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Киевского национального торгово-экономического университета
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.
Ключевые слова: бизнес-приложение, модуль, CRM-система, эффект, качественный эффект, эффект с учетом
цели, домен изменений.
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The main modules of CRM-systems on service industries defined. Pointed the method of quantitative and qualitative
assessment of the effect of the introduction of individual modules CRM-system. Offeref using of the algorithm
Queuing rule Edgeworth-Pareto. Determined that the cost analysis for the introduction of modules based on the
complexity of implementation and share "primary users" module. The results of these assessments plot IT-portfolio
in coordinates relative costs and variations in relative costs. Based on this schedule decisions can be made about the
sequence of implementation modules. And while taking into account the effects of the introduction of modules and
expenses on described them the opportunity to optimize IT solutions portfolio CRM.
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У статті наведені основні тенденції економічного зростання світової системи і окремих країн. Проаналізовані деякі моделі та фактори економічного зростання. Визначені показники ВНД на душу населення на прикладі деяких країн світу. Показані впливи демографічних змін на економічне зростання.
Доведено, що за умови прийняття належних політичних заходів, ера демографічних змін може стати
двигуном економічного зростання.
Ключові слова: економічне зростання, глобалізація, фактори, людський капітал, ВНД на душу населення.

Постановка проблеми. В економічній науці
теорії економічного зростання завжди відігравали
помітну роль і еволюціонували разом з розвитком
суспільства. У другій половині ХХ століття утвердилася думка, що ключовими факторами економічного
зростання є валове нагромадження, науково-технічний прогрес і людський капітал. Більшість сучасних
емпіричних досліджень засновано на моделях, в
яких дані фактори виступають головними детермінантами. Сучасний етап розвитку економічної науки
зумовив необхідність розробки моделей економічного зростання, що враховують вплив, як ключових
економічних факторів росту, так і інституціональних. Згідно з «Доповіддю про глобальне моніторинг за 2015-2016 роки: Цілі розвитку в епоху демографічних змін», представленому в Перу в рамках
щорічної зустрічі представників Світового банку та

Міжнародного валютного фонду, в світі відбувається
великий демографічний зсув, який змінить характер
економічного розвитку на найближчі кілька десятиліть і, незважаючи на ймовірні проблеми, надасть
можливість скоротити масштаби бідності та підвищити рівень загального добробуту за умови, що
будуть прийняті необхідні політичні заходи як на
національному, так і на міжнародному рівнях.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Методологічні основи економічного зростання та
розвитку, їх сутнісні ознаки залишаються у центрі
уваги багатьох вчених. Вагомий вклад у цей напрям
наукових досліджень внесли такі українські та
закордонні вчені, як В. Геєць, Я. Жаліло, О. Івашина,
Б. Кузик, Й. Шумпетер, Ю. Яковець та ін. Багато
досліджень відомих учених-економістів з усього
світу присвячено проблемам побудови системи
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факторів економічного зростання. Дієвий інструментарій теоретичного та прикладного аналізу
впливу інвестиційних, інноваційних, інституційних факторів на економічне зростання розглядався
у працях Ф. Акобірова, Н. Кравцової, О. Олександрової, В. Слуцкера, М. Столбова, Г. Тараканова,
В. Чаплюк, Л. Чередніченко та ін. Інвестиційні
моделі економічного зростання та проблеми його
взаємозв’язку з інвестиціями розглядали такі вчені,
як А. Абрамов, Г. Білецька, І. Брайловський, А. Гальчинський, Т. Затонацька, С. Іщук, М. Костромський,
О. Лемішко, Г. Найда, Т. Павлюк, О. Пирог, Г. Пилипенко, В. Сословський, О. Шевченко та ін. Окремі
дослідники, такі як В. Томас, М. Дайламі, А. Дарешвар, Д. Кауфман, Н. Кішор, Р. Лопес, Я. Ван пропонують оцінювати якість економічного зростання у
контексті показників розвитку людського потенціалу, а саме за такими критеріями, як зниження дитячої смертності, скорочення неписьменності серед
дорослого населення, зростання тривалості життя.
Якісне економічне зростання не може бути відображене якимось одним показником. Для цього необхідна цілісна система індикаторів, адже поліпшення
життєвих стандартів супроводжується підвищенням
не лише ВВП на душу населення, а й таких показників людського розвитку, як продуктивність праці,
рівень освіченості, очікувана тривалість життя тощо.
Інші взаємозв’язки між зростанням ВВП та зміною параметрів людського розвитку було виявлено
у дослідженні американського вченого В. Істерлі
«Життя протягом зростання» (1999 р.). Вчений
виявив, що із 81 індикаторів людського розвитку,
які аналізувалися, менше десятої частини поліпшується внаслідок економічного зростання. Така ж їх
частка погіршується, а досить багато індикаторів
не демонструють якогось значного взаємозв’язку із
динамікою ВВП на душу населення. Ці результати
є додатковим аргументом для збільшення кількості
параметрів вимірювання якісного економічного
зростання країн. Протягом останнього десятиріччя у
світовій економічній літературі опубліковано низку
якісно нових теоретичних моделей, у яких здійснено
спроби обґрунтувати ендогенну природу технологічних змін, які індукують зростання економіки на
якісній основі. Згідно із цими теоріями, технологічні
зміни трактуються як результат проведених економічними агентами наукових досліджень та розробок,
які прагнуть (агенти) максимізувати свій прибуток
протягом тривалого періоду часу. Принципова відмінність цих моделей від неокласичних полягає у
тому, що їх виробнича функція у тій чи іншій формі
містить нову складову – людський капітал, який
характеризує обсяги наукових знань і практичного
досвіду, що накопичені людьми в процесі навчання
та безпосередньо виробничої діяльності. Так, Нобелівський лауреат Р. Лукас у праці «Механізм економічного розвитку» (1988 р.) стверджував, що людський капітал, подібно до природного та основного,
є окремим фактором економічного зростання, його
акумулювання та ефективне використання є передумовою підвищення життєвих стандартів. Такі еконо-
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місти, як Р. Нельсон, Е. Фелпс, П. Ромер, П. Агіон,
П. Хоуіт, у своїх працях також доводять, що людський капітал є вирішальним фактором радикальних
інноваційних зрушень і технологічних нововведень.
Глобалізація світової економіки змушує знаходити
нові джерела економічного зростання як країнам
Великої сімки, так і країнам, що розвиваються.
Мета дослідження. Головним завданням статті
є огляд сучасного стану економічного зростання в
країнах світу та знаходження шляхів для отримання
джерел його збільшення.
Виклад основного матеріалу. Поняття економічний розвиток означає розширене відтворення і
поступові якісні і структурні позитивні зміни економіки, продуктивних сил, факторів росту і розвитку,
освіти, науки, культури, рівня і якості життя населення, людського капіталу [1, с. 240]. Говорячи про
економічний розвиток як про процес, слід розуміти,
що він характеризується не прямолінійністю свого
руху, а нерівномірністю, тобто неминучі періоди як
зростання, так і спаду. За рівнем і темпом зростання
доходу визначають формат економічного розвитку
[1, с. 245]. Економічна історія накопичила факти
швидкого зльоту країн і такого ж швидкого падіння,
причому фактори змін в кожному випадку були свої.
Теорія економічного зростання покликана вивчати
та систематизувати факти економічного зростання,
перевіряти вихідні припущення в рамках створення
економетричних моделей. Наприклад, припущення
про те, що темп зростання фізичного капіталу пропорційний нормі заощаджень, або про те, що зростає значення людського капіталу, знаходить відображення в зміні параметрів виробничої функції,
що оперує двома (фізичний капітал і праця) або
трьома (фізичний, технологічний – інтелектуальний
капітал і праця, або темп навчання) факторами зростання. Економічне зростання має також визначення
як «збільшення масштабів сукупного виробництва
і споживання в країні, що характеризується перш
за все такими макроекономічними показниками, як
валовий національний продукт, валовий внутрішній продукт, національний дохід. Економічне зростання вимірюється темпами зростання або приросту
цих показників за певний період часу (відношення
показників в кінці і на початку періоду або відношення приросту показника до його початкового значення)» [2, с. 50] При цьому, мірою економічного
зростання служить темп приросту реального ВВП в
цілому або на душу населення. Однак, якщо обсяг
реального ВВП характеризує головним чином економічний потенціал країни, то виробництво ВВП /
ВНП на душу населення є провідним показником
рівня економічного розвитку. В таблиці1 представлені дані Світового банку щодо показника ВНД на
душу населення в деяких країнах.
ВНД на душу населення в вищенаведеній таблиці
є валовий національний дохід у перерахунку на
долари США з використанням методу Атласу Світового банку, розділений на чисельність населення
середині року. ВНД є сумою доданої всіма виробниками-резидентами плюс будь-які податки на продук-
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цію (за винятком субсидій), які не включені у вартість продукції плюс чисті надходження первинного
доходу (компенсації працівників і доходи від власності). ВНД, обрахований у національній валюті,
як правило, переводиться у долари США за офіційним обмінним курсом. Якщо порівнювати показник
України з показниками розвинутих країн,то відставання її дуже суттєве.
Таблиця 1
ВНД на душу населення
Назва країни 2011 р.
Аргентина
11,920
Беларусь
6,130
Канада
47,090
Данія
61,490
Франція
42,220
Україна
3,110
США
50,450
Великобританія 40,090

2012 р. 2013 р. 2014 р.
13,140 14,220 14,110
6,400
6,780
7,340
51,020 52,570 51,690
60,680 61,740 61,310
43,180 43,550 43,070
3,500
3,760
3,560
52,540 54,070 55,200
40,600 41,590 42,690

Як відомо, підвищення життєвих стандартів у
високорозвинених державах світу, починаючи з
кінця XIX ст., пов’язане передусім із промисловою
революцією, яка зумовила радикальні інноваційні
зрушення в економіці країн. Таким чином, інтенсивне нарощення ВВП на душу, а також показників
освіченості і тривалості життя населення упродовж
XIX–XX ст. відображає істотне нарощення якісного
економічного зростання у багатьох країнах світу.
Результати першого півріччя 2015 дозволяють
говорити про те, що Великобританія і США розгорнули боротьбу за звання «країни G7 з найбільш
швидкозростаючою економікою». За прогнозами,
перемога другий рік поспіль дістанеться Великобританії, темпи зростання економіки якої мають
скласти приблизно 2,6%. А в США після провального початку року темпи економічного зростання, як
прогнозується, повинні досягти позначки приблизно
2,3%. За період з 1980 р. США 12 разів піднімалися
на першу строчку рейтингу країн G7 за темпами економічного зростання, що набагато перевищує показники всіх інших країн, що входять в цю групу. Крім
того, це єдина з країн G7, яка жодного разу не опинялася в самому кінці списку. Що стосується конкурентів, то найближчим суперником США є Японія,
яка сім разів займала перше місце в рейтингах як
країна з найбільш швидкозростаючою економікою.
З початку фінансової кризи свої запаси готівки збільшили підприємства в багатьох країнах. Найбільший
зростання було відзначено у Франції (на 9,5 процентного пункту), а саме незначне – в Німеччині (0,4
процентного пункту). Напрямок та темп демографічного переходу в різних країнах значно відрізняються.
При цьому характер потенційних наслідків залежить
від рівня економічного розвитку та вікової структури
населення конкретної країни. Незважаючи на ці відмінності, всі країни, незалежно від рівня їх розвитку, можуть використовувати демографічний перехід
як грандіозну можливість для розвитку. За умови

прийняття належних політичних заходів, ера демографічних змін може стати двигуном економічного
зростання. Якщо уряди країн зі старіючим населенням зможуть знайти спосіб, при якому мігранти та
біженці братимуть участь в економічних процесах,
від цього виграють усі сторони. Практика показує,
що мігранти працюють усередині і внесок, який
вони вносять у розвиток економіки за допомогою
сплати податків, є більш значним, ніж частка витрат,
необхідних для надання їм соціальних послуг. Понад
90 відсотків бідного населення світу сконцентровано
в країнах з більш низьким рівнем доходів, де переважає молоде, швидкоростуча населення і де, як очікується, частка населення працездатного віку значно
зросте. У той же час, більш 75 відсотків світового
зростання припадають на країни з більш високим
рівнем доходів, низьким коефіцієнтом народжуваності, меншою чисельністю населення працездатного віку і більшою часткою літнього населення.
Країни можуть одержати перший демографічний
дивіденд, коли частка населення працездатного віку
збільшується, сприяючи значному економічному
зростанню. У міру того, як зміни у віковій структурі
населення підвищують продуктивність праці і збільшують кількість ресурсів, з'являється можливість
отримання другого дивіденду у вигляді зростання
накопичень та інвестицій. Незважаючи на те, що в
багатьох країнах з низьким рівнем доходів прогнозується найбільш швидке зростання частки населення
працездатного віку, у багатьох з них існують стримуючі фактори, такі як конфлікти і нестабільність,
що збільшує ризик втрати цих переваг. Внаслідок
високого рівня народжуваності та стрімкого зростання чисельності населення в країнах Африки на
південь від Сахари, цей регіон в найближчі десятиліття стане регіоном найбільшої концентрації дітей
та населення працездатного віку у світі.
Країни, які відстають у розвитку і при цьому
відрізняються високим коефіцієнтом народжуваності, знаходяться на етапі до отримання дівідендів
(наприклад, Нігер). Автори доповіді вважають, що
розвитку цих країн можуть сприяти зміцнення систем охорони здоров'я та освіти, зниження коефіцієнта народжуваності і швидшого збільшення частки
працездатного населення.
Країни на ранньому етапі отримання дивідендів,
у яких коефіцієнт народжуваності вже знизився, а
населення в цілому залишається молодим (наприклад, Ефіопія), можуть виграти від створення більшої кількості робочих місць. Збільшення частки
населення працездатного віку прямо пов'язане з
економічним зростанням. Так, збільшення цього
показника на 1 процентний пункт може призвести до
збільшення ВВП на душу населення до 2 процентних пунктів.
У країнах на пізньому етапі отримання дивідендів, де частка працездатного населення знижується
(наприклад, Бразилія), динаміка економічного зростання перебуває під загрозою уповільнення [3, с. 70].
Урядам таких країн слід стимулювати накопичення
для більш ефективних інвестицій, участь жінок у

45

# 4(08) 2015
трудовій діяльності, а також зміцнення систем соціального захисту. Країни на етапі після отримання
дивідендів (наприклад, Японія) характеризуються
зменшенням частки працездатного населення і збільшенням кількості літніх людей. Згідно з прогнозами,
в 2015 році глобальне економічне зростання сповільниться і складе 3,1 відсотка (у порівнянні з 3,4
відсотка в 2014 році) внаслідок зниження темпів
зростання в багатьох країнах з ринковою економікою. Очікується, однак, що вже в 2016 році темпи
зростання збільшаться до 3,6 відсотка, в основному
за рахунок відновлення основних розвинених економік світу, на чолі з США, а також поліпшення умов в
деяких країнах, що розвиваються, і країнах з ринковою економікою.
Темп зростання не гарантує сам по собі найбільшу прибавку (прирощення) продукту на душу
населення. Темп може бути високим, але абсолютний приріст зростання незначним, і навпаки, темп
може бути скромним 3-4% або навіть 2%, але приріст продукту на душу населення буде куди більш
істотним. Це і є відображенням внутрішньої економічної та інституційної структури, умінням поєднувати ресурсну забезпеченість, включаючи фактори
росту, і створити умови для технологічного розвитку
економіки [4, с. 80].

Висновки. Світове економічне середовище стає
все менш стабільним. Вплив політики ФРС США
поширюється не тільки на американську економіку. Долар відіграє унікальну роль в якості світової резервної валюти. Це означає, що рішення щодо
вибору курсу кредитно-грошової політики в США
позначаються на всій світовій економіці. Найсерйозніші наслідки від вибору Федеральним резервом напрямків своєї кредитно -грошової політики
будуть відчуватися за межами США, особливо в
країнах з економікою, що розвивається. Прогнози
економічного зростання переглядають в бік зниження. Для відновлення зростання продуктивності
необхідні реформи, пов'язані зі збільшенням пропозиції, при цьому основні заходи повинні бути
адаптовані відповідно до ситуації в конкретній
країні. Фактори, що забезпечують економічне зростання країн, неоднакові для всіх країнам та регіонів, і однією моделлю досліджуваних факторів
неможливо підібрати дієві інструменти для стимулювання економічного зростання. Крім того, між
странами та регіонами діють сили, які створюють
ефекти зростання в певних місцях. Подібні ефекти
вивчені недостатньо, тому в подальших дослідженнях необхідно знаходити моделі, що придатні для
глобалізованої економіки світу.
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В статье приведены основные тенденции экономического роста мировой системы и отдельных стран. Проанализированы некоторые модели и факторы экономическогороста. Определены показатели ВНД на душу
населения на примере некоторых стран. Показано влияние демографических изменений на экономический
рост. Доказано, что при условии принятия надлежащих политических мер, эра демографических изменений
может стать двигателем экономического роста.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
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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 інфор-

мації, 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

47

# 4(08) 2015
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:
– 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;
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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
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 пра-
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цівникам; 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 «Розрахунковоплатіжній 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 соціальну 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

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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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
С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Козлова Н.Е.
студент
Винницкого торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета
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.

HARMONIZATION ACCOUNT THE COST OF WAGES
WITH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS
Kozlova N.E.
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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.
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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.
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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].
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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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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.
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ
ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
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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 вважа-
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ємо за необхідне проводити оперативний (поточний) контроль витрат виробництва та реалізації. З
огляду на технологічні особливості виробництва
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 послідовності для забезпечення кращого використання
устаткування вимагає при складанні календарних
планів-графіків визначення календарного часу, що
відводиться для вироблення того або іншого асортименту (вигляду) продукції, врахування послідовності
виробництва, часу переходу з одного асортименту
продукції в інший. У графіку необхідно передбачити
календарний термін і тривалість ремонту устаткування, потреби виробництва в матеріальних і енергетичних ресурсах, джерела їх отримання.
Методи внутрішньогосподарського контролю
нами вважається за доцільне проводити методами
фактичної перевірки. До основних методів фактичної перевірки, якими можуть користатися контролери, виходячи з права самостійно визначати форми
і методи перевірки, керуючись вимогами нормативних актів і умов договору з суб'єктом чи змісту
доручення державних органів, відносяться: огляд;
обстеження; інвентаризація; контрольний запуск
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сировини і матеріалів у виробництво; лабораторний
аналіз якості матеріалів, товарів, сировини і готової
продукції; експертна оцінка; опитування; перевірка
обсягів виконаних робіт.
У системі внутрішньогосподарського контролю
на стадій виробництва та реалізації важливе значення має інвентаризація незавершеного виробництва, що дає можливість виявити можливі приписки
фактичного випуску продукції. Крім того, це дозволяє перевірити реальний обсяг виробленої продукції
(виконаних робіт). Для цього застосовують прийоми
співставлення обсягу виробленої продукції з її надходженням і оприбуткуванням на склад.
Для того, щоб визначити, чи відповідає обсяг продукції, що значиться в обліку, фактичній наявності,
необхідно під час перевірки поряд з інвентаризацією
матеріалів провести інвентаризацію готової продукції
[2]. На цьому етапі контролю доцільно аналізувати
дані щодо зайвих матеріальних цінностей. У процесі аналізу визначаються: види матеріалів, по яких
виникли надлишки, кількість зайвих матеріалів і
характеристика їх споживчих ознак − розміри, якість,
призначення, сфера можливого використання тощо;
причини виникнення надлишків; заходи щодо ліквідації надлишків і зокрема інформація постачання,
реалізація надлишків з їх допомогою, а у разі відмови
самостійно. Основою аналізу надлишків матеріальних цінностей є дані інвентаризації залишків матеріальних ресурсів станом на 1 січня кожного року,
статистична звітність про залишки, надходження і
витрати матеріалів, сигнальні довідки заводських
складів про матеріали, фактичний запас яких значно
перевищує встановлену норму запасу [3].
Поряд з інвентаризацією здійснюється обстеження організації виробництва, забезпеченість цехів
необхідними інструментами, матеріалами. Це обстеження дає можливість виявити зайве і невикористане обладнання, перевірити, як ведеться облік виробітку напівфабрикатів і готової продукції на робочих
місцях із метою попередження випуску необлікової
продукції, можливих крадіжок і зловживань.
Здійснюється також перевірка технічної документації: типових технологічних інструкцій та
основних технологічних процесів виробництва,
маршрутних технологічних карт, рецептури, номенклатури сировини і матеріалів, норм їх витрачання.
Така перевірка здійснюється для забезпеченості
технологічною документацією всього технологічного процесу. На підставі технологічних карт перевіряють додержання встановленої технології виготовлення продукції, відповідність норм. Практична
дійсність свідчить, що найбільш ефективною організація контролю виробництва та реалізації продукції є наявність на підприємстві відділу внутрішнього контролю, який відповідає за встановлення
і контроль норм та нормативів і є координуючим
центром їх систематизації, розробки, затвердження,
перегляду та контролю усіх процесів. Спеціалісти
даного відділу повинні здійснювати попередній,
оперативний, заключний і наскрізний контроль
за витратами підприємства, що дасть змогу уза-
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гальнювати інформацію про відхилення від норм, договорами і комерційними угодами на постачання
вчасно переглядати ці норми і попереджувати продукції покупцям. З’ясовують, чи немає створення
виникнення понаднормативних втрат.
резервів не облікованої продукції з метою її реалізаЗагальна оцінка виконання плану реалізації та в роз- ції за готівку без оформлення документів [6].
різі договорів з покупцями по звітних періодах передКонтролеру необхідно перевірити наступну
бачає перевірку виконання графіка відвантаження інформацію:
готової продукції покупцям замовникам, а саме:
• чи укладені договори на постачання готової
а) перевірка організації обліку у відділах збуту продукції і правильність їхнього оформлення;
та відвантаженням продукції покупцям (обстеження
• чи правильно оформлені документи на відваннаявності систематизованих переліків асортименту таження продукції;
поставок по замовниках і термінах відвантаження,
• чи правильно оформлені ціни на відвантажену
відміток про фактичне виконання (дата). Достовір- продукцію;
ність обліку контролюється методом порівняння
• чи правильно установлені відпускні ціни з
показників накладних на відвантаження з даними урахуванням оплати витрат по доставці продукції
оперативного обліку відділу збуту;
від постачальника до покупця відповідно до укладеб) перевірка своєчасності відвантаження готової ного договору постачання;
продукції методом порівняння даних про випуск
• чи вчасно пред'являлися в банк платіжні
продукції та її відвантаження по датах місяця, ура- вимоги-доручення за відвантажену продукцію;
ховуючи обсяги залишків на складі, візуальної пере• чи правильно оформлені документи по відвірки документів (розпоряджень, товарно-тран- пуску продукції, якщо продукція відпускається безспортних накладних);
посередньо зі складу постачальника;
в) перевірка своєчасності здачі первинних доку• чи правильно організований складський облік
ментів про відвантаження продукції покупцям до готової продукції;
бухгалтерії (метод порівняння дати звіту і дати від• чи правильно ведеться аналітичний і синтевантаження);
тичний облік відвантаження і реалізації продукції.
г) перевірка своєчасності і правильності оформВитрати, зв'язані з продажем продукції (товарів,
лення платіжних документів для розрахунків з робіт, послуг) враховуються на рахунку 93 «Витрати
покупцями (розрахунків-фактур, платіжних дору- на збут». В процесі перевірки необхідно перевірити:
чень-вимог фінансовим відділом, бухгалтерією).
• правильність включення витрат до складу
Застосовується метод візуальної перевірки рекві- витрат на збут;
зитів документів, аналіз листування з покупцями,
• дотримання встановлених нормативів витрат
арифметична перевірка обсягів за вартістю, договір- на рекламу;
них цін, ПДВ;
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОПЕРАТИВНОГО
д) перевірка дотримання
КОНТРОЛЮ
методики бухгалтерського
обліку, достовірності даних
про розрахунки з покупКонтроль, що здійснюється на
Контроль, що здійснюється спеціальним
цями та обсяги реалізації
кожному робочому місті ВТК
контрольним апаратом
продукції;
ж) перевірка достовірКонтроль ВТК при
Технічний контроль за ресурсами
ності фінансової звітності
прийманні продукції
про фінансові результати та
податкової звітності з обсягів
реалізації продукції [4].
Попередній контроль облікових
Для вивчення можлиСамоконтроль
документів на витрати
вості реального скорочення
залишків готової продукції,
Поточний бухгалтерський контроль
що відвантажена (відпущена)
Диспетчерський
витрат
покупцям,
перевіряється
контроль
обґрунтованість кожної суми
за термінами відвантаження
неоплаченої продукції і приКонтроль
Ретроспективний контроль витрат
у функціональних
бухгалтерії за звітними періодами
чинами несплати рахунків
відділах
покупцями. Особливу увагу
звертають на суми відвантаженої (відпущеної) продукції,
Контроль за
Внутрішньогосподарський оперативний
виконанням
контроль (аудит)
що тривалий час не оплачена
виробничих завдань
покупцями. Обсяг реалізації
продукції в натуральному і
в номенклатурному виразі
перевіряють з укладеними Рис. 1. Взаємодія організаційних форм контролю підприємстві
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• 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 компо-

ненти 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.
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 продукції 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.
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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 обумов-
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люють можливість досягнення і забезпечення екологобезпечного 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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Забір води з природних джерел у розрахунку на 1особу

Рис. 1. Динаміка водокористування по Сумській
області у розрахунку на одну особу [3]
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,
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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.
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)
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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;
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%.
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.
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Рис. 2 Динаміка оплати населення
за водопостачання та водовідведення КП ВУВКГ
в м. Шостка за 2006-2014 рр.
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Саме ці заходи мають сприяти переходу на модель
сталого розвитку, забезпечити узгодження сучасних і пер-

спективних 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-

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
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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
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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

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.
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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.
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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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ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В КИТАЇ
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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]

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
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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.

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-
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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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Characterized by the condition and the level of use of land resources of China, the forms of transfer of land price
parameters and the level of state influence on these processes, the peculiarities of the functioning of the shadow land
market. The analysis determined that most of the areas of land use of China are characterized by agricultural purpose.
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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-

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].

Джерело: розроблено автором
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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-

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.
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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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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
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ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
ЗА МЕТОДОМ АНАЛІЗУ, СИНТЕЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ (АСО)
Сергієнко С.А.
аспірант кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення
Інституту економіки та менеджменту
Національного авіаційного університету
У статті запропоновано використовувати економіко-математичний метод аналізу, синтезу та оптимізації для ефективного формування комплексу маркетингових комунікацій. Який являє собою матричний метод моделювання з використанням двомірних матриць до кожного інструмента комплексу
маркетингових комунікацій і вирішується за допомоги нелінійних рівнянь та математичного методу
внутрішньої точки. Це дозволяє на основі аналізу вхідних параметрів затрат та за умови синтезу
якісних характеристик ефективності передачі рекламного повідомлення з врахуванням зворотного
зв’язку від споживача, оптимізувати найвигідніше співвідношення інструментів комунікаційного
звернення. Завдяки приведеного в статті методу АСО вирішується задача синтезу комунікаційних
змінних, та питання ефективності вкладання коштів у рекламу та необхідності охоплення потрібної
аудиторії для отримання збільшення прибутку компанією.
Ключові слова: аналіз комунікаційної діяльності, аналіз комплексу маркетингу, синтез інструментів,
оптимізація маркетингових комунікацій, результуюча матриця, комплекс маркетингових комунікацій,
маркетингові комунікації.

Постановка проблеми. Питання пріоритетних
напрямків маркетингової діяльності та проведення
ефективних маркетингових заходів є важливим
питанням організації функціонування підприємства.
Визначення ефективності залежить від рівня деталізації досліджень і може стосуватися діяльності
всього підприємства. Витрати на імідж не дають
негайного прибутку, що можна легко обрахувати.
Значення позитивного іміджу найбільше виявляється не в періоди стабільного й успішного розвитку авіакомпанії, а під час виникнення труднощів.
У ситуації, коли клієнти, довідавшись щось про
виниклі в авіакомпанії труднощі, поспішають від-

мовитись від перельоту цим авіаперевізником, вони
насправді штовхають авіакомпанію до банкрутства.
Інерція ж позитивного іміджу і професійні дії щодо
його підтримання в кризові періоди можуть істотно
замортизувати, загальмувати цей процес.
Тому, необхідно вираховувати вплив кожного з
інструментів, що використовується в комплексі маркетингових комунікацій. Знаючи оцінку кожного з параметрів, що мають вплив на ефективність всього комплексу маркетингових комунікацій, та його вагомість
відносно решти, можна підрахувати загальний вплив
не тільки на імідж підприємства, а й на поінформованість споживачів чи майбутніх клієнтів авіакомпанії.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні проблемі застосування маркетингових комунікацій
присвячені теоретичні та практичні розробки відомих у цій сфері учених: Я. Бронштейна, А. Войчака,
В. Королька, Т. Лук’янець, В. Моісєєва, Г. Почепцова,
Є. Ромата Т. Циганкової та ін. Але методів розрахунку
ефективності використання різних інструментів маркетингових комунікацій у комплексі та їх вплив на
імідж авіакомпанії не існує. Потребують системного
аналізу елементи комплексу маркетингових комунікацій, які можна включити до комплексу маркетингових комунікацій вітчизняного авіаперевізника для
системного їх використання з цілю підтримання чи
підвищення іміджу авіакомпанії.
Мета статті. Спираючись на методи економічного аналізу, синтезу та оптимізації показників ефективності інструментів маркетингових комунікацій
розрахувати їх дію на комплекс маркетингових комунікацій авіакомпанії.
Виклад основного матеріалу. У процесі здійснення маркетингової діяльності авіаперевізники
застосовують різні інструменти комплексу маркетингових комунікацій. Обґрунтування доцільності їх
застосування і прогнозування тенденцій розвитку з
урахуванням існуючої специфіки зумовило необхідність проведення дослідження повного набору основних засобів комплексу маркетингових комунікацій,
що використовуються авіаперевізниками. У ході
якого відзначено застосування авіаперевізниками
таких комунікаційних інструментів: реклама; стимулювання збуту авіаперевезення, прямого маркетингу; паблікрилейшнз; персональний продаж. Для
визначення ефективності діяльності служби маркетингу проводиться аналіз комунікаційної діяльності
фірми.
Аналіз комунікаційної діяльності фірми – це
дослідження сукупності маркетингових дій, умов,
зв’язків тощо для з’ясування ефективності діяльності фірми в досягненні цілей маркетингових комунікацій. За математичними методами розрахунку
можна врахувати результати від застосування того,
чи іншого інструмента маркетингових комунікацій, що зможе отримати авіакомпанія. Але важко
спрогнозувати вплив кожного з цих інструментів на
загальну ефективність для всього комплексу маркетингових комунікацій.
Програма аналізу обрахунку показників комплексу маркетингових комунікацій, яка повинна
швидко і достатньо достовірно обчислювати великий масив даних, а також передавати необхідні
результати розрахунку іншим складовим високоінтелектуальному комплексу програмам.
Програма оптимізації, що дозволяє проводити
оптимізацію декількох цільових функцій (F) при
зміні декількох десятків змінних параметрів, що
оптимізуються, (x1, x2, …, xi) в досягненні одного
єдиного мінімуму функції Fmin оминаючи при цьому
локальні мінімуми [6].
Достатньо інформативним методом обрахунку
кожного з видів і носіїв комплексу маркетингових
комунікацій є матричний метод моделювання. Тобто
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в програмі аналізу використовуватимуться двомірні
матриці, що описуватимуть певні характеристики
починаючи з носіїв в кожному з видів комплексу маркетингових комунікацій. В теоретичному плані вирішення питань взаємного впливу елементів маркетингових комунікацій та появи нових емерджентних
властивостей, які можуть приводити і до позитивних змін в просуванні маркетингових комунікацій, і
до негативних наслідків. Ще одним з невирішених
питань є одночасність дії видів інструментів комплексу маркетингових комунікацій та їх періодична
розтягнутість в дійсному часі, іншими словами
послідовність появи перед аудиторією. Наступним
важливим питанням у вивчені дії усіх одночасно
задіяних видів інструментів комплексу маркетингових комунікацій. Потім постає питання, які дії
потрібно провести з цими матрицями, щоб отримати
результуючу матрицю? Так як носії практично однотипні для кожного з видів інструментів і можуть
бути в кількості від декілька одиниць і до десятків,
то їхні матриці необхідно підсумувати і враховувати
вже однією матрицею. З огляду на те, що охоплена
аудиторія може підпасти під вплив декількох носіїв
елементів комплексу маркетингових комунікацій,
матриці видів інструментів та елементів комплексу
маркетингових комунікацій слід перемножити для
виявлення раніше невідомих властивостей.
Для формування ефективного комплексу маркетингових комунікацій авіатранспортного підприємства пропонуємо до використання автоматичне проектування, що полягає в багатократному проведені
аналізу схем. Аналіз представляє собою розрахунок
характеристик повної схеми на основі характеристик компонентів, що її складають. Метод синтезу
складових інструментів комплексу маркетингових
комунікацій дозволяє провести аналіз впливу економічних факторів та врахувати вплив на споживчу
аудиторію. На ряду з компонентами комплекс маркетингових комунікацій з розрізненими параметрами
можуть міститися компоненти зі зосередженими
параметрами. Елементи зі зосередженими параметрами виникають чи в еквівалентних схемах моделей використовуваних активних комплексах, чи
безпосередньо як елементи схем. Схеми зі зосередженими параметрами слід аналізувати за допомоги
використання топології в розгалуженнях вузлів.
Повний комплекс описується матрицею провідності
з врахуванням компонентів матриць з визначенням її
показників.
За методом аналізу вивчення комплексу маркетингових комунікацій потребує розчленування його
на складові елементи. Кожний із виділених частин
аналізується окремо у межах єдиного цілого. Отже,
кожний процес (інструмент комплексу маркетингових комунікацій) описується матрицею. А сам комплекс маркетингових комунікацій тоді відображається
як результативна матриця усіх інструментів, що до
нього входять і впливають на кінцевий результат.
Асоціація – виявлення закономірностей між
зв’язаними процесами. В нашому випадку між
зв’язаними видами інструментів комплексу марке-
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тингових комунікацій, які мають одночасний вплив
на аудиторію. Асоціативні правила для маркетингу
в авіаперевезеннях – виявлення більш впливових
елементів комплексу маркетингових комунікацій на
показник прибутковості окремих видів інструментів.
Модель, що пропонується, являє собою матрицю
до кожного елемента комплексу маркетингових
комунікацій, що включає коефіцієнти передачі повідомлення (ефективність) та зворотного зв’язку (від
споживача), а також вхідні та вихідні параметри
опору. Вона описує взаємозв’язок між змінними і
відображає ступінь впливу цих змінних на характеристичний критерій. Ця модель включає в себе
основні рівняння матеріальних та економічних
балансів; рівняння, що описують фізичні процеси в
системі маркетингових комунікацій; нерівності, що
визначають області допустимих значень змінних.
Наступним завданням є оптимізації для вирахування
чисельності охопленої аудиторії і витрат обраних
носіїв інструментів комплексу маркетингових комунікацій для отримання бажаного прибутку та пасажирообороту.
Від застосування обраних видів інструментів
комплексу маркетингових комунікацій залежить
порядок перемноження матриць. При послідовному
застосуванні – послідовне перемноження відповідно
до порядку застосування. При одночасному застосуванні обраних видів інструментів матриці слід перемножити попарно з менших до кінцевої результуючої.
Запропонована модель дає змогу врахувати і кількісний показник, зокрема, прибуток компанії, і одну
з найважливіших властивостей комплексу маркетингових комунікацій – імідж.
Так, при складанні окремої матриці для кожного
з елементів певного виду маркетингових комунікацій і множенні їх одна на одну, відповідно до математичного правила перемноження матриць, можна
отримати результуючу матрицю для кожного виду
кожного інструмента комплексу маркетингових
комунікацій. Останні можна знайти завдяки зворотній операції – ренормування.
Результуючою матрицею буде перемноження усіх
зазначених матриць елементів комплексу маркетингу, які у ньому використовується [5]:
SКМК= [ S N ] × [ S N +1 ] × ... × [ S N + n ],
де SN – матриця;
N – інструмента
S КМК  комунікацій.
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де SКМК11 – це витрати на певний комплекс маркетингових комунікацій; вихідні дані параметри;
SКМК12 – коефіцієнт зворотного зв’язку від споживача;
SКМК21 – показник ефективності комплексу маркетингових комунікацій;

SКМК22 – міра корисного проникнення (показник
охоплення аудиторії).
Звертаючи увагу на те, що задача потребує глибшого аналізу, оптимізації вихідних параметрів необхідних витрат щодо залучених елементів, які обираються у комплекс маркетингових комунікацій, в
кожній з показових матриць, для кожного інструмента, вхідні змінні обмежені заданим максимальним і мінімальним значенням. При цьому, усі величини, які використовуються у матрицях, нормуються
у відносних одиницях для адаптації невідомих коефіцієнтів S21 i S12 до програми оптимізації. Це дозволяє оперувати наявними відомими показниками для
находження невідомих.
Кожен елемент результуючої матриці має своє
числове вираження та значення, що впливає на увесь
комплекс маркетингових комунікацій. Так кожен
елемент матриці окремого носія інструменту комплексу маркетингових комунікацій має своє числове
вираження та значення, що впливає на увесь комплекс.
S11 є елементом матриці і носить грошовий характер. По відношенню до певного носія інструменту
маркетингових комунікацій цей показник матиме
грошове вираження еквівалентне витратам для цього
носія. По відношенню до комплексу маркетингових
комунікацій цей показник матиме грошове вираження еквівалентне витратам на весь комплекс, що
відповідатиме бюджету виділяємому на всі заходи
маркетингових комунікацій. У теорії маркетингових комунікацій найчастіше витрати позначаються
латинською W. Всі значення витрат (S11), що вимірюються в тис. грн. переводимо в проценти для кожного
з застосованих видів інструментів комплексу маркетингових комунікацій, а потім у відносних одиниці
відповідно за умови 1 = 100%; отримаємо 0.01 = 1%.
SКМК11 – приймається у відносних одиницях, має входити у діапазон від 0,01 до 1 (0,01 відповідає 1%, а
1-100%). Ці ж відношення будуть використані для
здійснення відповідного ренормування після закінчення оптимізації, для отримання результату в натуральних величинах. Показник витрат в результуючій матриці (SКМК11) після оптимізації повинен бути
меншим за 1, і при повторному находжені S11 для
кожного з видів інструментів комплексу маркетингових комунікацій повинні перерозподілятися, а SКМК11
зрости по абсолютній величині.
S12 є елементом матриці, що відображає ступінь
впливу позитивних чи негативних показників іміджу
підприємства. У залежності від цільових орієнтирів
організації маркетингових комунікацій розрізняють
економічну ефективність – розширення зони ринкової присутності та збільшення обсягу продаж, що
може виражається у прибутку авіакомпанії та комунікативну ефективність – психологічний вплив окремих комунікаційних засобів на свідомість людини, що
найчастіше можна визначити методом опитування.
В маркетинговій практиці цей показник можна визначити наприклад методом проведення опитування та
подальшого його оцінювання. У ході дослідження
було проведено опитування, під час якого було запро-
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поновано оцінити за 10-ти бальною шкалою (де 10
є найвищою оцінкою) діючих авіаперевізників за
десятьма якісними критеріями. SКМК12 – при проведенні розрахунків приймається у відносних одиницях, має входити у діапазон від 0,01 до 1. Тому що, в
кінці для отримання оптимальних значень витрат на
кожний з видів інструментів комплексу маркетингових комунікацій, показник іміджу (S12) повинен бути
якомога наближеним, або дорівнювати 0,9.
Показник ефективності комплексу маркетингових
комунікацій (S21) відображає зиск, що матиме компанія при використанні певного носія (по відношенню
до матриці носія інструменту маркетингових комунікацій), чи застосуванні сформованого комплексу
маркетингових комунікацій. SКМК21 – приймається у
відносних одиницях від 0,01 до 10 (якщо значення
цього показника >1. Тобто, показник прибутковості
(S21) повинен бути більшим за 0,49 і наближатися,
або дорівнювати 1.
Елемент матриці S22 відображає міру корисного
проникнення. По відношенню до певного носія
інструменту маркетингових комунікацій цей показник відображає у кількісному вираженні аудиторію,
на яку може вплинути цей носій. По відношенню до
комплексу маркетингових комунікацій цей показник
відображає усі комунікаційні контакти, що здійснюються при застосуванні сформованого комплексу.
SКМК22 – приймається у відносних одиницях, має входити у діапазон від 0,01 до 1.
Задача оптимізації повинна виконуватися в два
етапи. На першому етапі адаптуються «обчислення»
показників S12 і S21 під задані значення S11 і S22 кожного з видів інструментів маркетингових комунікацій, що буде використовуватись у комплексі. Інакше
кажучи у задачі показники S11 і S22 – відомі, а SКМК12
і SКМК21 – невідомі,які необхідно обчислити і знайти
оптимальні значення для кожного з матриць видів
комплексу маркетингових комунікацій.
За допомогою методів, що використовують
похідні (або їх апроксимації). В роботі розглядаються методи оптимізації, що не використовують
похідні. Ці методи зазвичай називають методами
пошуку. У типовому методі пошуку напряму мінімізації повністю визначаються на підставі послідовних обчислень цільової функції f (x). Як правило, при
вирішенні завдань нелінійного програмування за
відсутності обмежень градієнтні методи і методи, що
використовують другі похідні, сходяться швидше,
ніж прямі методи пошуку. Проте, застосовуючи на
практиці методи, що використовують похідні, доводиться стикатися з двома головними перешкодами.
По-перше, в завданнях з достатньо великим числом
змінних досить важко або навіть неможливо отримати похідні у вигляді аналітичних функцій, необхідних для діючого градієнтного алгоритму або алгоритмах, що використовує похідні другого порядку.
Хоча обчислення аналітичних похідних можна замінити обчисленням похідних за допомогою різницевих схем, що виникає при цьому, особливо в околиці
екстремуму, може обмежити застосування подібної
апроксимації. В принципі можна використовувати
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символічні методи для аналітичних виразів похідних, але ці методи вимагають значного розвитку,
перш ніж вони стануть відповідним практичним
інструментом. В усякому разі, методи пошуку не
вимагають регулярності і безперервності цільової
функції і існування похідних. Другою обставиною,
правда, пов'язаною з попередньою проблемою,
є те, що при використанні методів оптимізації,
заснованих на обчисленні перших і при необхідності других похідних, потрібний в порівнянні з
методами пошуку досить великий час на підготовку завдання до рішення.
Від типу цільових функцій, що оптимізуються,
лінійних або квадратичних, відповідно обирається
метод оптимізації. Тобто якщо функція F=1–Sij, де
i = 1,…,n; j = 1,…,m; то таку функцію можна назвати
лінійною і їй підходить оптимізаційний метод внутрішньої точки.
Розробка ефективного методу аналізу великих
об’ємів первинних, або так званих «сирих» даних
дає можливість находити раніше невідомі наукові
пізнання процесів і приймати обґрунтовані рішення.
В прийнятті обґрунтованого рішення для визначення відповідної нової чи вже існуючої структури
комплексу маркетингових комунікацій, а також
обґрунтування розміру фінансування комплексу
маркетингових комунікацій потрібно провести
високоінтелектуальний аналіз даних з подальшим
застосуванням оптимізаційного методу внутрішньої
точки, або методу Пауелла.
Висновки і напрями подальших досліджень.
Для оцінювання ефективності використання кожного інструмента в складеному комплексі маркетингових комунікацій запропоновано метод аналізу, синтезу і оптимізації (АСО), який являє собою матрицю
до кожного інструмента комплексу маркетингових
комунікацій, що включає коефіцієнти передачі повідомлення (ефективність) та зворотного зв’язку (від
споживача), а також вхідні (затрати) та вихідні (прибуток) параметри.
Одним з вирішених під час дослідження питань є
одночасність дії кількох видів маркетингових комунікацій та їх періодична розтягнутість в дійсному
часі. Наступним важливим питанням, на яке вдалося
відповісти, постало вивчення дії усіх одночасно задіяних видів інструментів комплексу маркетингових
комунікацій. А найголовніше питання, що стояло
у розподіленні бюджету комплексу маркетингових
комунікацій з урахуванням попередніх питань для
отримання високих показників прибутковості та іміджу авіакомпанії.
Кінцевою ціллю задачі є отримання оптимальних
значень витрат на кожний з видів інструментів комплексу маркетингових комунікацій.
Згідно приведеного в статті методу аналізу, синтезу і оптимізації, який в подальшому може удосконалюватись і розширюватись, проводяться розрахунки
характеристик SКМК. За рахунок чого вирішується
задача синтезу комунікаційних змінних, а також такі
питання: скільки потрібно вкласти коштів в кожний
з інструментів комплексу маркетингових комуніка-

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

цій і яку кількість можливих клієнтів потрібно оповістити, щоб отримати бажане збільшення прибутку

компанією від продажу пропонованого до споживання послуги.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ОПТИМИЗАЦИИ (АСО)
Сергиенко С.А.
аспирант кафедры маркетинга и ресурсообеспечения
Института экономики и менеджмента
Национального авиационного университета
В статье предложено использовать экономико-математический метод анализа, синтеза и оптимизации
для эффективного формирования комплекса маркетингових коммуникаций. Который представляет собой
матричный метод моделирования с использованием двухмерных матриц к каждому инструменту комплекса
маркетинговых коммуникаций, что решается с помощью нелинейных уравнений и математического метода
внутренней точки. Это позволяет на основе анализа входных параметров затрат, и при условии синтеза
качественных характеристик эффективности передачи рекламного сообщения, и с учетом обратной связи от
потребителя, оптимизировать выгодное соотношение инструментов коммуникационного обращения. Благодаря методу АСО, приведенного в статье, решается и задача синтеза коммуникационных переменных, и
вопросы эффективного вложения средств, и необходимость охвата нужной аудитории для получения увеличения прибыли компанией.
Ключевые слова: анализ коммуникационной деятельности, анализ комплекса маркетинга, синтез инструментов, оптимизация маркетинговых коммуникаций, результирующая матрица, комплекс маркетинговых коммуникаций, маркетинговые коммуникации.

FORMATION OF THE COMPLEX MARKETING COMMUNICATIONS
USING THE METHOD OF ANALYSIS, SYNTHESIS AND OPTIMIZATION (ASO)
Sergiienko S.A.
PhD student, Department of Marketing and Resourcing
Institute of Economics and Management of
National Aviation University
In the article described to use economic and mathematical method of analysis, synthesis and optimization for
efficient formation of a complex of marketing communications. This method is a matrix simulation method using
two-dimensional arrays to each tool of marketing communications complex, which is solved by means of non-linear
equations and mathematical method of internal points. This allows the analysis of the input parameters of cost and
provided synthesis of qualitative characteristics of the transmission efficiency of the advertising message, and taking
into account feedback from the user to optimize the ratio of favorable treatment of the communication tools. Due to
the method of ASO contained in the article, and solved the problem of synthesis of communication variables, and the
effectiveness of investment and the need to reach the right audience for increasing the company's profits.
Keywords: analysis of communication, marketing mix analysis, synthesis tools, optimization of marketing
communications, the resulting matrix, a complex of marketing communications, marketing communications.
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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
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В статті проведено стратегічний аналіз макросередовища та мікросередовища підприємств будівельної
галузі. Проаналізовано сучасний стан, структуру та особливості розвитку будівельної галузі. Досліджено основні тенденції змін показників діяльності підприємств будівельної галузі, на основі яких
визначено стратегічні напрямки розвитку галузі та виявлено потенційні та існуючі проблеми галузі.
На основі проведеного SWOT-аналізу, виявлено основні можливості та загрози для підприємств будівельної галузі за сучасної кон’юнктури ринку. Запропоновано заходи спрямовані на спрощення ведення
будівельного бізнесу, які буду сприяти підвищенню інвестиційної привабливості будівництва в Україні.
Ключові слова: будівельна галузь, SWOT-аналіз, інвестиції, стратегічний аналіз, бізнес-середовище.

Постановка проблеми. Для ефективного розвитку будівельної галузі України необхідно використовувати механізми управління, які реагують
на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища.
Реагуючи на зміни середовища підприємство повинне розробити ефективний механізм для розробки
нової стратегії або корегування старої стратегії. Стратегічний аналіз дозволяє виявити зміни в
середовищі і дозволяє вчасно і ефективно реагувати
на них. Зараз за умов економічної кризи, військових дій та великої кількості застарілих інфраструктурних об’єктів актуальним є проведення стратегічного аналізу будівельної галузі для виявлення
її можливостей, проблем. На його основі можна
визначити вектор розвитку галузі. Проведення
стратегічного аналізу та визначення заходів для
поліпшення діяльності дозволить прискорити економіку України і зменшити рівень безробіття.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Серед наукових праць щодо розробки методики
впровадження стратегічних змін доцільно виділити роботи таких вчених, як Гордієнко П.Л., Кіндрацька Г.І., Клименко С.М., Левик І.С., Мізюк Б.М.
та інші [1-5]. Сьогодні багато змін зустрічають
супротив тому питання ефективного впровадження
змін потребує подальшого дослідження.
Мета дослідження. Метою дослідження є проедення стратегічного аналізу макросередовища та
мікросередовища будівельної галузі, дослідження
стратегії будівельної галузі та підвищення інвестиційної привабливості галузі.
Виклад основного матеріалу. Будівельна
галузь являє собою сферу матеріального виробництва, діяльність якої спрямована на створення
нових виробництв, розширення, реконструкцію
та технічне переозброєння діючих підприємств та
інших об'єктів виробничої сфери, а також об'єктів
невиробничої сфери. До послуг які надають під-
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приємства будівельної галузі також відноситься
капітальний ремонт об'єктів будівельного походження. Особливість будівництва в тому, що воно
виробляє основні фонди на місці їхнього майбутнього функціонування. До будівництва відносяться: зведення будівель і споруд виробничого та
невиробничого призначення; монтаж обладнання;
проектні, вишукувальні, бурові та інші роботи,
пов'язані із зведенням певних об'єктів; капітальний ремонт будівель і споруд.
Будівельна галузь, як будь-яка галузь матеріального виробництва, має свої особливості. Такими
для неї є високий ступінь мобільності, матеріаломісткості, трудомісткості, тривалість інвестиційного
циклу. Будівельні об'єкти завжди зберігають риси
своєї унікальності. До певних організаційних особливостей призводить і те, що успішна діяльність
організацій будівельної галузі безпосередньо залежить від наявності замовлень.
Сталий розвиток будівельної галузі залежить від
зовнішніх умов, в яких вона здійснює свою діяльність. До таких умов відносяться рівень розвитку
політичної та економічної систем, чинна правова
база, відносини власності, кон'юнктура галузевого
ринку, демографічна ситуація в країні, соціальна
мобільність населення, рівень освіченості населення, динаміка розвитку технологій в країні і т.д.
Стан будівельної сфери є відображенням макроекономічної ситуації в країні, оскільки будівельний сектор одним з перших реагує як на погіршення економічної ситуації, так і на позитивні зміни [6, с. 253].
У сучасних мінливих умовах, коли відбуваються
ринкові коливання важливим є дослідження умов
зміни функціонування та розвитку будівельної
галузі. Аналіз бізнес середовища підприємств будівельної галузі дозволить всесторонньо та об'єктивно
дослідити галузь, а також виявити потенційні або
існуючі проблеми та потреби в її функціонуванні
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та структурі. Отже, проведемо аналіз бізнес середовища будівельних підприємств табл. 1.
Обсяги реалізованої продукції з 2010 по 2012
роки зросли в 1,6 разів, рентабельність галузі з 2010
по 2012 роки покращилась на 3,6% та вийшла майже
на нульовий рівень. Кількість найманий працівників
в галузі будівництва в період з 2010 по 2012 роки
зменшилась в 1,15 разів. З 2010 по 2012 роки середньомісячна заробітна плата найманих працівників
зросла в 1,62 рази. В період з 2010 по 2012 роки спостерігається тенденція покращення стану будівельної галузі України це пов’язано насамперед з будівництвом інфраструктурних об’єктів до чемпіонату
Європи з футболу 2012, який проводився в Україні. Вже в 2013 році обсяги реалізованої продукції
будівельної галузі зменшились на 10% в порівнянні
з 2012 роком, чистий збиток зріс майже у 6 разів
порівнянні з 2012 роком до 6 мільярдів гривень,
рентабельність галузі зменшилась на 2,6% в порівнянні з 2012 роком, кількість найманих працівників
зменшилась на 38,4 тисяч чоловік в порівнянні 2012

роком,середньомісячна заробітна плата зменшилась
на 52 гривні в порівнянням з 2012 роком. Цей спад
свідчить про погіршення стану української економіки в цілому та будівельної галузі зокрема.
Структура реалізованої продукції наведена в
табл. 2.
Виходячи з даних табл. 2. можна сказати, що
найбільша кількість наданих послуг це будівництво
будівель. Будівництво будівель з 2010 по 2012 роки
зросло в 1,7 разів, а в 2013 році зменшилось. Будівництво споруд в період з 2010 по 2013 роки зросло
в 1,5 рази. Спеціалізовані будівельні роботи в період
з 2010 по 2012 роки зросли в 1,5 разів і в 2013 році
обсяг робіт незначно впав.
Аналіз структури підприємств галузі будівництва
за розмірами в період з 2010 по 2013 р.р. показав що
найбільшу питому вагу 96% займають малі підприємства табл. 3.
Питома вага середніх підприємств в 2010–2011
роках становила 3,6%, потім в 2012 році зросла до
3,8% в 2013 році зменшилась до 3%. Питома вага
Таблиця 1

Показники діяльності підприємств галузі будівництва України за період 2010-2013 рр.
Рік
Темпи приросту, %
Назва показника
2010
2011
2012
2013
2010-2011 р.р 2011-2012 р.р 2012-2013 р.р
Кількість найманих
462,8
423,6
400,5
362,1
-8,47
-5,45
-9,59
працівників, тис. осіб
Витрати на оплату
8066500 9140300 11321400 10008600
13,31
23,86
-11,60
праці, тис. грн
Середньомісячна заробітна плата найманих
1452,48 1798,14 2355,68 2303,369
23,80
31,01
-2,22
працівників, грн
Обсяги реалізованої
96725,3 120420 155790,7 141125,7
24,50
29,37
-9,41
продукції, млн.грн
Чистий прибуток
(збиток) підприємств,
-5095,7 -4580,1 -1012,7
-5893,2
-10,12
-77,89
481,93
всього, млн.грн
Рентабельність усієї
діяльності підприємств,
-4,2
-2,7
-0,6
-3,2
1,50
2,10
-2,60
%
Таблиця 2
Обсяги реалізованої продукції (робіт,послуг) підприємств галузі будівництва за 2010-2013 рр.
Рік
Темпи приросту
Назва показника
2010
2011
2012
2013 2010-2011 р.р 2011-2012 р.р 2012-2013 р.р
Обсяги реалізованої продук- 96725,3 120420 155791 141126
24,50
29,37
-9,41
ції, млн.грн., в тому числі
Будівництво будівель
63218,9 77350,1 106598 92375,2
22,35
37,81
-13,34
Будівництво споруд
17304,5 23646,6 25264,5 25873,1
36,65
6,84
2,41
Спеціалізовані будівельні
16201,9 19422,8 23928 22877,4
19,88
23,20
-4,39
роботи
Таблиця 3
Структура підприємств галузі будівництва за розмірами у 2010-2013 рр.
Рік
Зміна структури
Назва
показника
2010
2011
2012
2013
2010-2011 р.р 2011-2012 р.р 2012-2013 р.р
великі
0,3
0,3
0,3
0,3
0
0
0
середні
3,6
3,6
3,8
3
0
0,2
-0,8
малі
96,1
96,1
95,9
96,7
0
-0,2
0,8
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великих підприємств в 2010-2013 роках залишається
на рівні 0,3%.
В цілому в період з 2010 по 2013 роки кількість
зайнятих працівників зменшилась. Більшість працівників зайняті у малих та середніх підприємствах табл. 4.
Кількість працівників зайнятих у малих підприємствах в 2011 році зменшилась на 10,25% в порівнянні з 2010 роком, в 2012 році в порівнянні з 2011
роком зменшилась на 5,36%, в 2013 році в порівнянні
з 2012 роком зросла на 2,71%. Кількість працівників
зайнятих в середніх будівельних фірма в період з
2010 по 2013 рік зменшилась на 13%.
Проведемо більш детальний аналіз зовнішнього
та внутрішнього середовища за допомогою методу
SWOT-аналізу табл. 5.
Поліпшення будівельної галузі пов’язане з залученням інвестицій. Для залучення додаткових інвестицій необхідно спростити ведення будівельного
бізнесу а саме виділяють 30 першочергових дерегуляційних ініціатив:
1. Затвердити право замовника будівництва на
застосування автономних систем інженерного забезпечення незалежно від наявності на відповідній

території необхідного інженерного забезпечення;
2. Затвердити КМУ типову форму інвестиційного
договору, якою обов’язково передбачено: детальний
опис характеристики об’єкту інвестування., конкретні обов’язки забудовника щодо надання інвестору інформації, конкретні обов’язки забудовника
щодо звітності перед інвестором, відповідальність
забудовника за невиконання або несвоєчасне виконання умов інвестиційного договору;
3. Створити на законодавчому рівні механізм
надання права об’єднанню інвесторів проблемного
об’єкту на завершення будівництва об’єкту без переоформлення дозвільної документації;
4. Спростити механізм поновлення договорів
оренди земельної ділянки для містобудівних потреб
та введення виключного переліку підстав відмови в
поновленні договору оренди;
5. Запровадити систему «мовчазної згоди» для
погоджень, не пов'язаних з питаннями безпеки (охорона пам'ятників);
6. Впровадити попередню реєстрацію майнових прав на квартири замовником будівництва, які
будуть побудовані в майбутньому для уникнення
подвійного продажу;

Таблиця 4
Кількість та структура зайнятих працівників на підприємствах галузі будівництва у 2010–2013 р.р.
Рік
Темп приросту
Показник
2010
2011
2012
2013
2010-2011 р.р 2011-2012 р.р 2012-2013 р.р
Кількість зайнятих працівників за розмірами підприємств, тис. осіб.
великі
12,75
11,25
9,59
9,87
-11,74
-14,72
2,84
середні
209,14
196,88
187,87
182,94
-5,86
-4,57
-2,63
малі
250,21
224,57
212,54
218,29
-10,25
-5,36
2,71
Структура зайнятих працівників за розмірами підприємств, %.
великі
2,7
2,6
2,6
2,4
-0,1
0
-0,2
середні
44,3
45,5
45,7
44,5
1,2
0,2
-1,2
малі
53
51,9
51,7
53,1
-1,1
-0,2
1,4
Таблиця 5
SWOT-аналіз підприємств будівельної галузі

Складові SWOT-аналізу

Сильні сторони:
Стабілізація цінової політики, Забезпечення замовленнями, Достатній рівень
виробничих можливостей
Слабкі сторони:
зменшення завантаженості виробничих
потужностей, зменшення кількості
працівників, нестача фінансування,
нестача фінансування, нестача оборотних коштів, задовільний рівень
продуктивності праці, відсутність
чіткого стратегічного напряму розвитку, нестача ресурсів на фінансування
потрібних змін у стратегії

88

Можливості:
Скорочення обсягів заборгованості, уповільнення погіршення економічного стану
галузі, стабілізація обсягу
замовлень, розвиток малого і
середнього бізнесу, вихід на
нові ринки.

Загрози:
Зменшення обсягу будівельних робіт,
скорочення обсягу нових замовлень,
високі процентні ставки, висока
конкуренція, зростання рівня вимог
покупців і постачальників, підвищення впливу несприятливих погодних умов

Стабілізація фінансово-економічного стану підприємств,
вчасне виконання замовлень

Зменшення обсягу робіт у випадку
погіршення рівня оплати

Стабілізація кількості працівників та підвищення рівня
заробітної плати та продуктивності праці, стабілізація обсягу
оборотних коштів

Погіршення продуктивності
праці та скорочення чисельності
працівників,зменшення обсягів робіт
та ускладнення фінансового стану
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7. Забезпечити транспарентність та доступність
до даних містобудівної документації;
8. Врегулювати процедуру встановлення поштової адреси об’єкта будівництва;
9. Уніфікувати принципи і процедури одержання
ліцензій в сфері будівництва;
10. Запровадити систему аукціонів на відведення
земельних ділянок під будівництво замість існуючої
двох-стадійної системи (за законом на аукціон повинна виставлятися ділянка з повністю готовою документацією землеустрою);
11. Запровадити систему проведення аукціонів компаніями, що мають ліцензію на проведення
земельних торгів;
12. Супроводити проект Закону України щодо
скорочення до 60 днів строку відведення земельних
ділянок для містобудівних потреб у комітетах Верховної Ради України;
13. Скоротити кількість та строки оформлення
дозвільних документів, необхідних для початку будівельно-монтажних робіт;
14. Надавати технічні умови особам, які мають
намір забудови земельної ділянки, що перебуває в
їх власності або користуванні, протягом 10 робочих
днів з дня подання (не реєстрації) заяви;
15. Встановити виключений перелік підстав, які
надають право на скасування декларацій про початок виконання будівельних робіт;
16. Залишити технічний нагляд за спорудженням об’єкта містобудування як обов’язковий для
об’єктів, що будуються за бюджетні кошти. Для приватних інвесторів – за заявою забудовника;
17. Затвердити порядок підключення закінченого
будівництвом об'єкта до інженерних мереж (крім
електричних та газових мереж);
18. Встановити стандартну ціну до точки приєднання мереж для кожного населеного пункту;
19. Зробити розрахунок вартості підключення
до мереж «прозорим» і взаємозв'язаним з вартістю
будівництва нових мереж і розподільних пунктів;
20. Встановити виключений перелік підстав, які
надають право на скасування декларацій про початок виконання будівельних робіт;

21. Зробити доступною інформацію про точки
підключення і потужності мереж монополістів;
22. Закріпити механізм отримання «поворотної
фінансової допомоги», коли монополіст повертає
забудовникові витрачені засоби на будівництво позамайданчикових мереж;
23. Закріпити механізм передачі на баланс позамайданчикових мереж експлуатуючим організаціям;
24. Спростити процедуру та скоротити строки
набуття права на землю;
25. Дозволити перед. право оренди земельної
ділянки державної або комунальної власності, якщо
така оренда дає право на її забудову;
26. Дозволити внесення права оренди земельної
ділянки державної або комунальної власності в статут товариства, передачу в іпотеку;
27. Спростити приєднання до електричних та
газових мереж, удосконаленню підключень та отримання технічних умов;
28. Розробити та затвердити містобудівну документацію (зонінг, детальні плани територій);
29. Запровадити декларативний принцип на отримання прав на будівництво і введення в експлуатації
об'єктів будівництва;
30. Дозволити придбання земельних ділянок не с/г
призначення товариствами із 100% іноземною участю.
Впровадження вище перелічених ініціатив дозволить підвищити інвестиційну привабливість будівельної галузі.
Висновки. Отже, на основі проведено бізнесаналізу середовища та SWOT-аналізу можна сказати, що в сучасних умовах стан будівельної галузі
погіршується внаслідок кризових явищ економіки.
Для поліпшення стану економіки необхідні інвестиції, для залучення інвестицій необхідно спростити
правила ведення бізнесу та створити інвесторам
інвестиційно-привабливі умови. Будівельній галузі
необхідні інвестори, які створять нові робочі місця
та вкладуть капітал в українські інфраструктурні
об’єкти. Поки що для розвитку будівельної галузі
необхідно спрощувати дозвільні процедури та залучати вітчизняні будівельні компанії до участі в державних інфраструктурних об’єктах.
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В статье проведен стратегический анализ макросреды и микросреды предприятий строительной отрасли.
Проанализировано современное состояние, структура и особенности развития строительной отрасли. Исследованы основные тенденции изменений показателей деятельности предприятий строительной отрасли, на
основе которых определены стратегические направления развития отрасли и выявлены потенциальные и
существующие проблемы отрасли. На основе проведенного SWOT-анализа, выявлены основные возможности
и угрозы для предприятий строительной отрасли в условиях современной конъюнктуры рынка. Предложенные меры направлены на упрощение ведения строительного бизнеса, которые также будут способствовать
повышению инвестиционной привлекательности строительства в Украине.
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STRATEGIC ANALYSIS OF BUILDING INDUSTRY
ND IMPROVEMENT OF ITS INVESTMENT ATTRACTIVENESS
Korenyuk P.I.
Ph.D., Рrofessor
Dneprodzerzhinsk State Technical University
Skvoznikov S.E.
Student
Dneprodzerzhinsk State Technical University
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Стаття присвячена вирішенню наукової проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств у
стратегічній взаємодії із суб’єктами зовнішнього середовища з урахуванням загроз та можливостей,
що надаються зовнішнім середовищем. В роботі уточнено і розвинуто зміст понять: «економічна
безпека підприємства», «стратегічна взаємодія суб’єкта господарювання із зовнішнім середовищем» в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства. Удосконалено методичні підходи
щодо комплексного кількісного та якісного оцінювання рівня економічної безпеки підприємств, які
полягають в обчисленні інтегральних оцінок рівня економічної безпеки та перетворенні їх у рівні
бажаності на шкалі Харрингтона. Запропоновано концептуальний підхід до побудови універсальної
шкали оцінки рівня економічної безпеки на основі узагальненої функції бажаності, яка є результатом
синтезування окремих функцій для підприємств різних галузей.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, складові, загроза, система показників, комплексна
оцінка, стратегічна взаємодія.

Постановка проблеми. Необхідність вирішення
проблем, з якими зіткнулися вітчизняні підприємства внаслідок впливу економічної кризи, зробило
забезпечення економічної безпеки як ніколи актуальним питанням. У зв’язку з цим перед економістами
і менеджерами виникло завдання перегляду існуючих принципів і підходів до управління економічною
безпекою та їх вдосконалення з урахуванням нових
вимог, які висуває нестабільне зовнішнє середовище
функціонування підприємств. Одними з таких вимог
є оперативність і результативність управлінських
рішень, що можна забезпечити використовуючи
сучасні інструменти управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам дослідження стану економічної безпеки на
різних рівнях економіки присвячені дослідження
вітчизняних і зарубіжних дослідників, таких як:
О. Ареф’єва, О. Бєлов, Х. Бернс, І. Бінько, Б. Бузан,
О. Власюк, Б. Грієр, М. Єрмошенко, Т. Ілген, М. Камлик, Т. Качала, В. Крутов, М. Куркін, Х. Маулль,
Х. Моргензан, В. Мунтіян, П. Ноак, О. Новикова,
Л. Олвей, С. Пирожков, Г. Пастернак-Таранущенко,
В. Пономаренко, В. Пономарьов, П. Пригунов,
В. Сенчагов, В. Сідак, А. Сухоруков, С. Шкарлет,
В. Шлемко та інші [1-2].
Віддаючи належне науковій та практичній значущості праць названих авторів, слід відзначити,
що певне коло питань методичного характеру є

недостатньо дослідженими. Це дозволяє говорити
про наукову доцільність і практичну корисність
постановки і вирішення актуальної наукової проблеми – забезпечення економічної безпеки підприємств з урахуванням загроз і можливостей, що надає
взаємодія із зовнішнім середовищем. Вимагають
подальшого розвитку сутність економічної безпеки
підприємства, обґрунтування її структури, методичних підходів щодо її оцінки.
Формулювання цілей статті. Розробка методичних підходів щодо оцінки економічної безпеки підприємств при взаємодії з суб’єктами зовнішнього
середовища.
Виклад основного матеріалу. У складних умовах
господарювання, що характерні для вітчизняної економіки, особливої важливості набуває процес гарантування економічної безпеки кожного підприємства,
здійснення якого за умов недостатності та недосконалості теоретичної бази є ускладненим, а відтак і
недостатньо ефективним. Теоретичне напрацювання
нових методів забезпечення економічної безпеки підприємства є актуальною проблемою, оскільки її вирішення покликане знайти і запропонувати діючі механізми, успішні для застосування на практиці.
Специфіка економічних інтересів у сучасній економіці України полягає в їхній індивідуалізації та
відсутності повної єдності, наявності протиріч економічних інтересів, що стають як внутрішнім джере-
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лом розвитку економічних відносин, так і джерелом
виникнення загроз для економічного стану суб’єктів
господарювання та економіки в цілому. Тому важливим завданням забезпечення економічної безпеки
підприємства стає узгодження його економічних
інтересів із інтересами суб’єктів зовнішнього середовища завдяки встановленню стратегічної взаємодії.
Дослідженням встановлено, що всі формулювання та інтерпретації «економічної безпеки підприємства» відображають лише окремі аспекти
цього складного поняття, що не дає можливості його
однозначної і вичерпного тлумачення. Отже, авторська позиція полягає в трактуванні змісту економічної безпеки підприємств як забезпечення реалізації
стратегічних інтересів підприємства на основі використання можливостей зовнішнього середовища з
застосуванням продуктивної взаємодії із суб’єктами
зовнішнього середовища.
Під стратегічною взаємодією підприємства
автори пропонують вважати інструмент забезпечення реалізації його стратегічних інтересів, що
базується на засадах встановлення партнерських
відносин із суб’єктами зовнішнього середовища, які
є стратегічними, з точки зору безпечного функціонування та розвитку підприємства; передбачає можливість здійснення активного впливу на суб’єкти з
урахуванням їхніх зворотних дій.
Одержання прибутку означає, що підтримка
високого рівня прибутковості в теперішній момент
часу не повинна здійснюватися на шкоду перспективам розвитку підприємства, у тому числі за рахунок підвищеної експлуатації тих або інших ресурсів
(виробничих фондів, трудових ресурсів). Це може
створювати додаткові загрози діяльності підприємства, що суперечить сутності економічної безпеки, в
основі якої, поряд із забезпеченням високої результативності функціонування суб'єкта господарювання,
лежить мінімізація негативного впливу різноманітних загроз на його діяльність.
Таким чином, одержання прибутку є основною
кінцевою ціллю діяльності підприємства й становить суть його економічної безпеки. Досягнення цієї
цілі забезпечується системою підцілей, які прямо
або опосередковано впливають на результати діяльності підприємства. Серед них можна виділити:
забезпечення фінансової стійкості й незалежності
підприємства, забезпечення конкурентоспроможності технологічної бази виробництва, підвищення
інтелектуального потенціалу персоналу та ін.
Указана система підцілей становить систему
функцій підприємства в ринковій економіці, виконання яких необхідно для забезпечення його економічної безпеки. За досягнення кожної з підцілей
відповідає певна складова економічної безпеки
підприємства.
На основі дослідження структури економічної
безпеки підприємства авторами запропоновано та
обґрунтовано уточнений перелік її складових: фінансова, виробнича, інтелектуально-кадрова, інвестиційно-технологічна, матеріально-технічного забезпечення, збутова та екологічна (рис. 1).
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Виділення окремих складових має важливе значення для характеристики економічної безпеки підприємства, кількісної оцінки її рівня.
У процесі аналізу існуючих підходів щодо вимірювання економічної безпеки підприємства встановлено, що найбільш обґрунтована та повна оцінка
забезпечується завдяки використанню комплексних
методик оцінки рівня економічної безпеки підприємства з визначенням рівнів окремих її складових.
Результати аналізу праць дослідників виявили необхідність розробки комплексних методик оцінки з
урахуванням взаємодії підприємств з суб’єктами
зовнішнього середовища.
Безпека підприємства
Економічна

Правова

Силова

Виробнича

Інтелектуально-кадрова

Інвестиційнотехнологічна

Матеріальнотехнічного

Екологічна

Збутова
Фінансова

Рис. 1. Структура безпеки підприємства
Комплексну оцінку економічної безпеки підприємства пропонується здійснювати за показниками, які систематизовано за групами: 1) показники, що характеризують економічну незалежність
підприємства; 2) показники, що характеризують
економічну ефективність функціонування підприємства; 3) показники, що характеризують стан взаємовідносин підприємства із суб’єктами зовнішнього середовища.
Вибір найбільш оптимального методу формування комплексної оцінки рівня економічної безпеки
підприємства з точки зору об’єктивності та можливості практичного застосування запропоновано здійснювати на основі статистичної перевірки гіпотези
про суттєвість відмінностей середніх комплексних
оцінок, розрахованих різними методами.
Проведення кількісної оцінки рівня економічної
безпеки підприємства потребує якісної інтерпретації отриманих результатів, у зв’язку з чим авторами удосконалено методичні підходи щодо якісної
оцінки рівня економічної безпеки підприємства
шляхом застосування функції бажаності. Серед
конкретних способів реалізації функції бажаності
для якісної оцінки рівня економічної безпеки підприємства запропоновано обрати психофізичну
шкалу Харрингтона.
Функція Харрингтона
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області «задовільно». Значення
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що
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d = 0,37 звичайно відповідає межі припустимих
значень. Функція бажаності приймає значення,
що дорівнює 0,37, при кодованому значенні вихідного показника z = 0 (нижня межа інтервалу «задовільно»). Рівень бажаності функції, що відповідає
верхній межі інтервалу «задовільно», дорівнює 0,69
(кодоване значення z становить 1).
Встановлення нижньої межі інтервалу «задовільно» передбачає розрахунок середньої арифметичної величини, а верхньої межі – сумарного
значення середньої арифметичної й величини середньоквадратичного відхилення.
Для подальшої деталізації рівнів бажаності необхідно визначити нижню межу інтервалу «погано» і
верхню межу «добре» для масиву вихідних показників. Нижній межі інтервалу «погано» на шкалі бажаності Харрингтона відповідає значення d = 0,2, яке
підставляється у вихідну функцію: exp (–exp (–z)) =
0,2. Аналогічно для заданого рівня бажаності d = 0,8
знаходиться верхня межа області «добре». У результаті розрахунків формується п'ять інтервалів значень
функції бажаності по масиву вихідних даних.
Відповідним чином можливо побудувати трьохінтервальну шкалу оцінки рівня економічної безпеки підприємства шляхом об'єднання двох нижніх
інтервалів – «дуже погано» і «погано» в інтервал
«погано» і двох верхніх – «дуже добре» і «добре» в
інтервал «добре». Вибір кількості інтервалів рівня
економічної безпеки визначається глибиною, цілями
й задачами аналізу й часовими інтервалами, що становлять основу статистичної вибірки.
Таким чином, функції бажаності відображають розподіл кількісних оцінок рівня економічної безпеки підприємств по інтервалах якісних
характеристик.

На основі статистичної перевірки гіпотези про
суттєвість відмінностей середніх комплексних оцінок, розрахованих різними методами, здійснено
статистичну перевірку відповідності комплексних
оцінок рівня економічної безпеки підприємства,
отриманих із застосуванням трьох різних методів
синтезування. Результати перевірки гіпотези не підd =відмінностей
d(z i ) = exp( середніх
exp( z i ))комптвердили суттєвість
лексних оцінок. У зв’язку з цим з метою кількісної
оцінки рівня економічної безпеки підприємства
d = d(z i ) н= exp(модифікований
exp( z i ))
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Висновки. Забезпечення економічної безпеки
підприємств – непереривний процес, який вимагає
не лише проведення постійного моніторингу внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування підприємства для виявлення негативних тенденцій і можливих загроз, а й комплексного підходу
щодо протидії цим загрозам.
Для перетворення кількісних значень інтегрального показника рівня економічної безпеки
підприємства в якісні запропоновано методичні
підходи, що базуються на функції бажаності Харрингтона. У результаті розрахунків отримано рівні
бажаності, які відповідають лінгвістичним оцінкам на трьохінтервальній шкалі. Встановлено,
що вибір кількості інтервалів рівня економічної
безпеки підприємства залежить від глибини та
завдань аналізу, що проводиться, та часових характеристик статистичного масиву.
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Статья посвящена решению научной проблемы обеспечения экономической безопасности предприятий в стратегическом взаимодействии с субъектами внешней среды с учетом угроз и возможностей, предоставляемых
внешней средой. В работе уточнено и развито содержание понятий: «экономическая безопасность предприятия», «стратегическое взаимодействие предприятия с внешней средой» в контексте обеспечения экономической безопасности предприятия. Усовершенствованы методические подходы по комплексному количественному и качественному оцениванию уровня экономической безопасности предприятий, которая заключаются
в исчислении интегральных оценок уровня экономической безопасности и преобразовании их в уровне желательности на шкале Харрингтона. Предложен концептуальный подход к построению универсальной шкалы
оценки уровня экономической безопасности на основе обобщенной функции желательности, которая является
результатом синтезирования отдельных функций для предприятий различных отраслей.
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Розкрито основні теоретичні підходи що існують у вітчизняних та зарубіжних трактуваннях саме
поняття «фінансова стабільність». Окрім цього було визначено ознаки які характеризують фінансову
стабільність, вплив на фінансову стабільність банку, а також контроль фінансової стабільності банку.
Ключові слова: фінансова стабільність, фінансова стійкість, фінансова надійність.

Вступ. Фінансова та політична криза, що спостерігається останнім часом в Україні, здійснила
негативний вплив на розвиток економіки держави
в цілому. Конфлікт на сході України, накопичені за
попередні роки макроекономічні дисбаланси, зруйнували макрофінансову стабільність держави, похитнули економічну безпеку, унеможливили подальший
динамічний розвиток економіки.
Банківський сектор майже першим відчув на собі
різкі зміни ринкової кон’юнктури, що поставило під
загрозу не лише прибутковість їх діяльності, а й узагалі стабільність їхнього функціонування.
Проте, категорія фінансової стабільності банку
до цього часу є доволі неоднозначною в економічній літературі і трактується різними науковцями
по-різному. Не викликає сумнівів той факт, що дана
категорія є необхідною складовою понятійного апарату не лише банківської системи, а й економіки в
цілому. Низка нормативно-правових актів направлені саме на забезпечення стабільності банків і банківської системи. Тож законодавча регламентація
визначення даної категорії забезпечить чіткість трактування низки правових актів та сприятиме уніфікації понятійного апарату в Україні.
Постановка проблеми. Функціонування банків
в кризових умовах змушують банкірів по-новому
підійти до розгляду понять фінансової стабільності
та управління нею. Адже в умовах невизначеності та
ризику навіть найбільші банки є неспроможними в
повній мірі самостійно управляти своєю ліквідністю
і ризиками, передбачати тенденції внутрішнього та
зовнішнього середовищ і контролювати їх.
Поняття фінансової стабільності сьогодні досить
широко використовується в науці та практиці, проте
дана категорія все ще не має чіткого визначення і
часто ототожнюється з ліквідністю, стійкістю, прибутковістю тощо. Це призводить до неоднозначності
трактувань норм чинного законодавства і підкреслює актуальність даного питання у діловому та науковому світі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження питань фінансової стабільності банків, визначення її особливостей, розробки
організаційно-економічних механізмів забезпечення та
управління, у своїх наукових працях приділили увагу
такі вітчизняні: О. Барановський, О. Бахолдін, О. Дзюблюк, В. Геєць, А. Гриценко, В. Кочеткова, А. Мороз,
В. Пантелєєв, М. Савлук, І. Фомін, С. Халява, П. Шпіка
та ін.; та зарубіжні вчені як: Н. Веллінк, В. Дуйзенберг,
П. Каллаур, Е. Крокет, Е. Лярж, Х. Мінскі, Н. Симон
Дж. Соларж, Р. Фергюсон, М. Фут, Дж. Чант, А. Шварц,
Г. Херреро [1-9] та ін.
Виділення раніше невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз наукових праць
вищезгаданих вітчизняних та зарубіжних вчених дає
змогу ґрунтовно та в повній мірі дослідити окреслені питання, а також виявити ті з них, що досі залишились невисвітленими.
Так, досліджуючи наукові праці вітчизняних вчених, було з’ясовано, що досі серед науковців і практиків відсутній єдиний підхід не лише до з’ясування сутності, а й чинників, які впливають на дану категорію.
Наукові ж праці зарубіжних вчених орієнтовані,
переважно, на країни з розвинутою ринковою економікою, в повній мірі не відповідають та не враховують
умови і рівень розвитку вітчизняної економіки. Проте
адаптація зарубіжних розробок та досвіду до вітчизняних умов і специфіки фінансових відносин в Україні становить значний науковий і практичний інтерес
в умовах сьогодення. Невпорядкованість понятійного
апарату, ототожнення різних фінансових категорій,
спонукали нас до вирішення даного питання.
Метою дослідження є систематизація та аналіз
існуючих підходів вітчизняних та зарубіжних вчених до розуміння сутності фінансової стабільності
банку; визначення чинників, які на неї впливають,
а також з’ясування методів управління фінансовою
стабільністю банків.
Для реалізації зазначеної мети доцільно вирішити наступні завдання:
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– визначити економічну природу фінансової стабільності банків, її сутність та значення;
– розглянути категорії: фінансової стабільності,
фінансової стійкості та фінансової надійності банків;
– дослідити основні існуючі підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення сутності
фінансової стабільності банку;
– сформувати і обґрунтувати власне визначення
даної категорії, а також окреслити перспективи
подальших досліджень, що стосуються досліджуваного питання.
Викладення основного матеріалу. Досліджуючи
становлення та розвиток фінансової стабільності,
варто зазначити, що дане поняття виникло відносно
недавно, у 1990-х роках, після низки системних
фінансових криз, що охопили світову економіку.
В свою чергу, стрімкий розвиток глобалізації, відкриття національних ринків фінансових послуг для
іноземного капіталу накопичували фінансові дисбаланси, які час від часу розряджалися потужними
фінансовими кризами.
Сьогодні питання спостереження за стабільністю
банківської системи як у світовій, так і вітчизняній
практиці є важливим напрямом діяльності центральних банків, складовою їхньої інформаційно-аналітичної діяльності, що підвищує прозорість і дозво-

ляє прогнозувати та визначати основні напрями
грошово-кредитної політики, дотримання принципів
ринкової дисципліни.
Проте, важливо зазначити, що розробка оглядів
фінансової стабільності не так давно здійснюється
центральними банками країн. Вперше така практика
спостерігається в середині 1990-х років в банках
Великобританії і Скандинавії, що пов’язано з глибокими банківськими кризами того часу [3].
На сучасному етапі розвитку економіки та банківського сектору зокрема, при дослідження та аналізі
фінансової стабільності банками використовуються
показники, розроблені Міжнародним валютним
фондом і Світовим банком [4].
У вітчизняній практиці Національного банку
України на підставі методології Міжнародного
валютного фонду визначає ряд індикаторів фінансової стійкості, що викладені у Довіднику з компіляції
індикаторів фінансової стійкості (МВФ, 2006).
Проте дуже часто в економічній літературі
поняття фінансової стабільності ототожнюють з
фінансовою стійкістю та надійністю. Розглядаючи
нормативно-правову базу, що регламентує банківську діяльність в Україні, а також ряд нормативноправових документів НБУ, можемо спостерігати, що
переважна більшість з них направлені саме на забез-

Таблиця 1
Теоретичні підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до визначення поняття «фінансова стабільність»
Автори
Визначення категорії «фінансова стабільність»
«Банківська енци- комплексна характеристика стану банківської системи, при якому реалізується її сутність
клопедія» С. Арбу- і призначення в економічній системі країни, адекватно та ефективно виконуються її функзова, Ю. Колоції, а також забезпечується спроможність підтримувати рівновагу та відновлювати стан
бова, В. Міщенка, після зовнішніх потрясінь чи посилення диспропорцій, будь-яких відхилень від безпечС. Науменкової
них параметрів, спричинених кризовими явищами [12].
розглядає фінансову стабільність у переплетінні з грошовою стабільністю: «Збереження
грошової стабільності забезпечує необхідні умови для досягнення фінансової стабільності, оскільки незмінність цінових пропорцій та збалансування макроекономічних
О. Бахолдін
параметрів є важливими передумовами стабільності економіки. Збереження фінансової
стабільності, що забезпечує умови для стійкої роботи фінансових ринків та інституцій,
надійного функціонування платіжної системи та системи нагляду, доцільно розглядати як
передумову грошової стабільності» [6].
загальна стабільність як економіки країни, так і окремих підприємств, у тому числі і
В. Пантелєєв,
банків, передбачає такий рух грошових потоків, який забезпечує постійне перевищення
С. Халява
надходження коштів над їх витратами» [3-4, с. 32].
М. Савлук
Л. Стрельбицька,
О. Барановський
І. Фомін
П. Шпіка
Е. Крокет
Г. Херреро,
Н. Симон
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постійна здатність банку відповідати за своїми зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування у конкурентному середовищі; здатність виконувати більшість економічних нормативів, що є обов’язковими для
кожного банку [6].
основним джерелом небезпеки для фінансової стабільності банківської системи є перш за
все порушення банками вимог щодо їх діяльності, встановлених чинним законодавством,
що, в свою чергу, зумовлює виникнення ризиків [17].
максимальний або граничний рівень непередбачуваних витрат, за якого установа зберігає
стан нормального функціонування [7].
процес, який включає достовірну оцінку фінансових ризиків та ефективну систему управління ними з використанням новаторського підходу [9].
відсутність нестабільності, ситуації, в якій економічна діяльність перебуває під негативним впливом коливань цін на фінансові активи або існує нездатність фінансових установ
виконувати взяті на себе зобов'язання.
пов’язують фінансову стабільність із виникненням банківських криз та слабкою зміною
ціни активів [20].
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печення банківської стабільності. З нашої точки зору
ми маємо розмежовувати ці поняття.
Так, категорія «фінансова стабільність» є значно ширшою, всеоб'ємлючою, забезпечує розвиток
як держави, так і будь-якого якого іншого суб’єкта
господарювання. Саме від стабільного розвитку банківської системи, рівня обслуговування банків, залучення клієнтів, значною мірою залежить стан та розвиток всієї національної економіки.
Щодо категорії «стійкість», це взаємопов’язані
поняття, проте не тотожні. Досить цікавою з цього
питання є точка зору Ю. Масленичкова, який у своїх
наукових працях розглядає поняття стійкості банку
через призму стабільного економічного середовища:
«стійкість кредитної організації визначається стабільністю економічного середовища, в якому вона
діє. Як ринкова категорія, стійкість відображає стан
кредитного закладу в ринковому середовищі, забезпечує цілеспрямованість його руху в поточній і прогнозованій перспективі» [13, с. 26].
Таким чином, стійкість є однією з фундаментальних характеристик, яка здатна забезпечити життєздатність, стабільний розвиток банку відповідно до
розробленої стратегії в умовах конкурентного ринкового середовища, незважаючи впливу факторів
зовнішнього та внутрішнього середовищ.
Розглядаючи поняття надійності банку, варто зазначити, що дана категорія є не лише кількісною оцінкою
основних параметрів діяльності банку, а більше – його
суб’єктивною характеристикою з боку клієнтів, партнерів та службовців. Надійність безпосередньо залежить від стійкості, надійним може бути лише міцний,
стійкий банк, який стабільно розвивається.
Тож не заважаючи на широке застосування
поняття «стабільність» та «стабільність банків», до
цього часу трактування даного поняття відсутнє у
вітчизняних нормативно-правових актах, що викликало потребу в уточнення змісту та особливостей
даної економічної категорії.
До сьогодні відсутній єдиний підхід щодо трактування економічної сутності фінансової стабільності

банківської системи. Широке розмаїття наукових
підходів вітчизняних та зарубіжних вчених зумовило
систематизувати існуючі точки зору до визначення
даної категорії в таблиці 1.
Узагальнивши та систематизувавши в табл. 1 теоретичні підходи вітчизняних та зарубіжних вчених
до визначення фінансової стабільності банківської
системи, можемо спостерігати, що єдиний підхід до
розуміння сутності даного поняття сьогодні все ще
не існує. Проаналізувавши представлені підходи, з
нашої точки зору фінансова стабільність – це здатність банківських установ безперебійно функціонувати на фінансовому ринку, вчасно та в повному
обсязі задовольняти своїх клієнтів, виконувати їх
вимоги, вимоги діючого чинного законодавства,
одночасно забезпечуючи та підтримуючи оптимальні показники ліквідності і платоспроможності;
контролювати ризики через механізми хеджування,
а також протистояти негативному впливу факторів
зовнішнього та внутрішнього середовища.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, проведений аналіз дозволяє
стверджувати, що існує широке різномаїття підходів
вітчизняних та зарубіжних науковців до трактування
понять: фінансової стабільності, фінансової стійкості та надійності. Деякі з науковців ототожнюють
ці поняття, деякі розмежовують. З нашої точки зору
ці поняття є складовими фінансової стабільності,
так як саме дана економічна категорія якнайповніше
відображає якісну системну характеристику банку,
що відображає фінансові аспекти його функціонування та подальшого розвитку.
Зважаючи на кризовий стан, в якому перебуває
Україна та той негативний вплив, який вона здійснює на банківський сектор зокрема, зумовлює
нагальну потребу дослідження особливостей ознак
фінансової стабільності банківських установ, визначення чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ, розробки методів управління ними, а також
уточнення даного поняття у нормативно-правових
актах держави.
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Раскрыты основные теоретические подходы существующие в отечественных и зарубежных трактовках само
понятие «финансовая стабильность». Кроме этого были определены признаки характеризующие финансовую
устойчивость, влияние на финансовую устойчивость банка, а также контроль финансовой устойчивости банка.
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ЯКІСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
ТА РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ ЙОГО РИЗИКІВ
Шкуренко Д.В.
магістр
Чорноморського державного університету
імені Петра Могили
Досліджено теоретичні питання якості банківського кредитного портфелю. Надано оцінку його якості
за економічними нормативами кредитного ризику, за його структурою, за показниками резервування
під кредитні операції на основі даних річних звітів п’яти найбільших банків України. Встановлено,
що внаслідок розгортання фінансово-економічної кризи в країні та військово-політичних подій якість
їх кредитного портфелю погіршилася. Так, зросли обсяги безнадійних та недіючих позичок, скоротилися частки стандартних кредитів у портфелі банків. Для зниження ризиків кредитного портфеля
повинні застосовуватися заходи як на рівні управління ризиком кредитного портфеля в цілому, так і
на рівні конкретного позичальника.
Ключові слова: кредитний портфель, якість, ризики, резерви, криза.

Постановка проблеми. Розвиток банківської
системи України в останні роки характеризується
періодичними кризовими явищами, які суттєво
впливають на умови економічної діяльності. Так,
фінансово-економічні
кризи
супроводжуються
такими негативними процесами, як девальвація
національної валюти, підвищення процентних ставок, посилення інфляційних процесів, що гальмує
розвиток української економіки та її банківського
сектора. Недостатня увага до проблеми якості кредитного портфеля банків та резервів зниження його
ризиків позначається як на їх можливостях щодо
відновлення кредитної активності в посткризовий
період, так і на збереженні стійких обсягів кредитної
діяльності при наростанні кризових явищ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед
вітчизняних та зарубіжних авторів, що досліджують у своїх працях питання якості кредитного портфеля банківських установ та резервів зниження його
ризиків, слід виділити таких як: О.В. Васюренко,
О.В. Дзюблюк, Ю.В. Довель, О.І. Лаврушенко,
Б.Л. Луців, А.М. Мороз, Л.О. Примостка, М.І. Савлук, Р.І. Тиркало та інші.
Однак, незважаючи на раніше проведені дослідження, новим тенденціям у зміні якості банківського кредитного портфелю та пошуку резервів
зниження його ризиків в умовах сьогоднішньої
фінансово-економічні кризи ще недостатньо приділено уваги.
Мета статті. Головною метою даної статті є
виявлення нових тенденцій у зміні якості кредитного
портфелю комерційних банків та розкриття резервів
зниження його ризиків в умовах розгортання фінансово-економічної кризи в країні.
Виклад основного матеріалу. В економічній
літературі серед авторів в даний час немає єдиного трактування кредитного портфеля банку. Частина авторів до кредитного портфелю відносять всі
фінансові активи разом з пасивами банку, інші спів-

відносять це поняття тільки з кредитними операціями, деякі автори кредитний портфель визначають
як сукупність елементів, що класифікується за особливими критеріями. Можна погодитися з думкою
Ю.В. Довеля, який розглядає кредитний портфель
у вигляді відкритої системи, що представляє сукупність структурованих банківських позик, класифікованих на основі критеріїв кредитного ризику, прибутковості та ліквідності [1, с. 158]. У загальному
вигляді ризик, прибутковість та ліквідність є суттєвими властивостями якості будь-якого портфеля
активів, який сформовано банком.
Розглянемо якість портфелю позичок комерційних банків за критерієм кредитного ризику.
У вибірку увійшли найбільші банки України,
зокрема ПАТ «ПриватБанк», ПАТ «Райффайзен банк
Аваль», ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (далі ПАТ «ПУМБ»),
ПАТ «ОТП банк». Оцінку якості портфелю позичок
банків проведено за економічними нормативами кредитного ризику, за його структурою, за показниками
резервування під кредитні операції.
Для оцінки кредитного ризику Національний
банк України встановив чотири нормативи: норматив
максимального розміру кредитного ризику на одного
контрагента (Н7); норматив великих кредитних ризиків (Н8); норматив максимального розміру кредитів,
гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9); норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих
інсайдерам (Н10). Як свідчать дані табл. 1, протягом
2013-2014 років значення нормативів кредитного
ризику по банківській системі в цілому виконувалися. Однак, деякі нормативи по найбільшим банкам, що обрані для аналізу, все ж таки не виконувалися, зокрема, ПАТ «ОТП банк» (Н7 на 01.01.2015)
та ПАТ «ПУМБ» (Н9 на 01.01.2014-2015).
Значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента по банківській
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системі протягом всього періоду досить близько знаходилося біля межи у 25%. Слід констатувати, що у
2014 р. значення нормативу Н7 по обраним банкам
суттєво зросли. Для ПАТ «ПриватБанк» – до 20,23,
ПАТ «Райффайзен банк Аваль» – до 18,56, ПАТ
«Альфа Банк» – до 23,70, ПАТ «ПУМБ» – до 21,29,
ПАТ «ОТП банк» – 30,39. Даний стан справ вимагає
встановлення зі сторони НБУ та комерційних банків
пошуку резервів зниження кредитних ризиків.

Нормативи

Таблиця 1
Нормативи кредитного ризику
комерційних банків (станом на 1 січня)
Банківська система ПАТ «ПриватБанк»
2013
2014 2015
Н7 22,10 22,33 22,01
Н8 172,91 172,05 250,04
Н9
0,37
0,36
1,42
Н10 2,41
1,63
1,37
ПАТ «Райффайзен
банк Аваль»
2013
2014 2015
Н7 10,64
9,64 18,56
Н8 20,87 20,59 54,12
Н9
4,89
2,35
4,10
Н10 7,84
4,26
5,83
ПАТ «ПУМБ»
2013
2014 2015
Н7 14,86 16,48 21,29
Н8 80,34 134,84 209,27
Н9
3,84
22,02 16,70
Н10 29,13 22,19 16,84

2013 2014 2015
12,19 10,32 20,23
102,39 144,91 174,13
3,86
4,18
1,83
6,15
4,7
3,94
ПАТ «Альфа Банк»
2013 2014 2015
21,49 19,72 23,70
126,16 219,64 217,79
3,04
1,38
0,06
3,62
1,78
0,34
ПАТ «ОТП банк»
2013 2014 2015
19,94 12,05 30,39
116,57 141,62 168,45
4,62
0,39
0,33
13,65 1,40
1,45

Джерело: розроблено автором за даними [2-7]

Динаміка частка проблемних кредитів в обсязі
портфелю позичок банківського сектору свідчить,
що у 2014 році кредитні ризики зросли. Так, частка

збільшилася з 7,7% до 13,5%. Це відбулося через
неспроможність багатьох позичальників вчасно
виконати взяті кредитні зобов’язання внаслідок
падіння обсягів виробництва основних галузей та
оборотів в торгівлі, ведення бойових дій на сході
України, суттєвого зниження реальних доходів населення тощо.
Результати аналізу структури сукупного кредитного портфелю по п’яти банкам за категорією якості
свідчать, що обсяг безнадійних кредитів (V категорії
якості) скоротився у 2013 р. на 3389,6 млн. грн., або
на 10,93%, але у наступному році через розгортання
фінансово-економічної кризи та відомі військовополітичні події зріс на 49,11% до 49942,5 млн. грн.,
відповідно їх частка у кредитних портфелях збільшилася з 7,72% до 10,13% (табл. 2). Суттєве зростання обсягів таких кредитів продемонстрували ПАТ
«ПриватБанк» (на 43,48%), ПАТ «Райффайзен банк
Аваль» (на 60,92%), ПАТ «Альфа Банк» (на 51,11%)
та ПАТ «ОТП банк» (на 72,80%). В портфелі ПАТ
«ПУМБ» вони збільшилися лише на 16,38%. Для
безнадійних кредитів розмір резервування має становити 100% їх загальної суми, але банки не виконують цієї вимоги.
В цілому, обсяг недіючих кредитів, до яких входять безнадійні та сумнівні позики (ІV та V категорії
якості) зріс у 2014 р. з 47258,0 до 55012,2 млн. грн.,
або на 16,41%. Досить негативною тенденцією є
скорочення частки стандартних кредитів у сукупному портфелі банків з 38,64% до 34,10%. Хоча
на 01.01.2013 вона становила 28,68%, і протягом
2013-2014 р. дані кредити зросли на 63099,4 млн. грн.
Резерви під знецінення кредитів у 2013 р. скоротилися на 9,55%, у наступному році вони зросли на
22,27% до 49942,5 млн. грн. Відношення резервів до
кредитної заборгованості клієнтів у 2014 р. зросло з
11,42% до 12,28% (табл. 3). Однак, якщо для банків
з європейським капіталом (ПАТ «Райффайзен банк
Аваль» та ПАТ «ОТП банк») воно збільшилося з
16,98% до 22,51%, то для установ з українським капіТаблиця 2

Структура сукупного портфелю п’яти банків за категорією якості кредитів у 2013-2015 р.
(станом на 01 січня)
2013
2014
2015
Категорія
якості
тис. грн.
%
тис. грн.
%
тис. грн.
%
І
75563694
28,68
138195643
38,64
138663173
34,10
Резерви
1087319
2,41
1392627
3,41
1261018
2,52
ІІ
102218621
38,79
130207364
36,41
178782975
43,96
Резерви
2102074
4,65
2761478
6,76
3404165
6,82
ІІІ
27983179
10,62
41990689
11,74
34211660
8,41
Резерви
3514511
7,78
4765519
11,67
4191551
8,39
ІV
26739451
10,15
19636960
5,49
13827213
3,40
Резерви
11380930
25,20
8943798
21,90
5230150
10,47
V
31010807
11,77
27621118
7,72
41185039
10,13
Резерви
27074791
59,95
22982894
56,27
35855628
71,79
Разом кредитів 263515752
100,00
357651774
100,00
406670060
100,00
Разом резервів 45159625
100,00
40846316
100,00
49942512
100,00
Джерело: розроблено автором за даними [3-7]
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Відхил.,
2015/2013
63099479
173699
76564354
1302091
6228481
677040
-12912238
-6150780
10174232
8780837
143154308
4782887
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талом (ПАТ «ПриватБанк» та ПАТ «ПУМБ») воно
скоротилося 10,93% до 10,00%. В цілому, політика
формування резервів носить досить різноплановий
характер. Зменшення цього відношення в складних
умовах сьогодення не може бути підтвердженням
поліпшення якості кредитного портфелю, а швидше
викликано зростанням проблем.
Отже, через розгортання фінансово-економічної
кризи в країні та військово-політичні події у 2014 р.
ПАТ «ОТП банк» та ПАТ «ПУМБ» не змогли виконати економічні нормативи з кредитного ризику, по
всім установам зросли обсяги безнадійних та недіючих позичок, частки стандартних кредитів у портфелях чотирьох з п’яти банків скоротилися. Виникає
необхідність пошуку резервів зниження ризиків їх
кредитного портфелю.
Слід вказати, що управління кредитним ризиком в діяльності комерційних банків є невід'ємною
частиною процесу кредитування та охоплює всі стадії даного процесу. В рамках кредитного процесу
управлінню підлягають, як правило, ризики конкретного позичальника та ризики кредитного портфеля в
цілому. Дані об'єкти управління обумовлюються як
зовнішніми, не пов'язаними з діяльністю конкретного банку, так і внутрішніми факторами.
З метою вдосконалення системи управління
кредитним портфелем в процес управління кредитним ризиком необхідно включати наступні заходи:
формування загальної політики управління ризиками; створення та застосування системи лімітів,
що дозволяє диверсифікувати кредитний портфель;
регулярний моніторинг кредитного ризику; заходи
щодо зменшення (обмеження) ризику; робота з проблемними кредитами; розробка практичних рекомендацій щодо укладання кредитного договору.
На рівні управління ризиком кредитного портфеля
в цілому повинні здійснюватися такі заходи: розробка
та застосування методик, інструкцій, норм та правил щодо зниження (обмеження) кредитного ризику;
резервування на випадок виникнення втрат; лімітування кредитних операцій; диверсифікація кредитного портфеля; організація внутрішньобанківського
контролю за ризиками; страхування кредитів.
Відносно конкретного позичальника слід застосовувати такі заходи щодо зниження ризику: формування ефективного процесу прийняття рішення про
видачу кредиту; розробка умов кредитного договору,
що забезпечують мінімізацію ризику; моніторинг

виконання умов кредитного договору позичальником; моніторинг фінансово-господарської діяльності
позичальника; моніторинг збереження застави;
моніторинг платіжної дисципліни позичальника;
моніторинг простроченої заборгованості.
Розглянемо детально заходи, які необхідно систематично проводити на рівні управління ризиком
кредитного портфеля. При здійсненні кредитування
банківським працівникам необхідно ретельно розглядати документи позичальників, приділяти особливу увагу укладанню кредитних договорів, акцентувати увагу на управління кредитним портфелем
банку за допомогою розробки методологічної бази
та посадових інструкцій, що регламентують порядок і зміст виконання обов'язків співробітників, які
беруть участь в кредитному процесі. Не менш важливо на даному етапі є управління діяльністю персоналу кредитного підрозділу банку, що бере участь в
кредитному процесі, управлінні кредитним портфелем та прийнятті рішень про надання кредиту, зміну
умов кредитної угоди тощо. Все перераховане повинно відображатися в розроблених банком інструкціях, методиках, нормах і правилах, які будуть сприяти зниженню ризику кредитного портфеля.
Одним з найбільш ефективних методів зниження
рівня кредитного ризику по кредитному портфелю
комерційного банку є створення резервів. Резервування спрямоване на захист інтересів вкладників,
акціонерів та кредиторів банку, підвищуючи при
цьому якість кредитного портфеля, надійність й
фінансову стійкість банку. Резервування передбачає створення певних запасів засобів, щоб уникнути
виникнення збитків у разі неповернення кредитів
через неплатоспроможність позичальників. Усі кредитні організації зобов'язані формувати резерви на
можливі втрати по позиках.
В якості зниження кредитних ризиків може використовуватися система лімітів кредитування, яка
зазвичай включає в себе: ліміти, що обмежують
сукупність прийнятих кредитних ризиків (ліміти
на прийняття рішень з проведення операцій); галузеві, регіональні та країнові ліміти – обмеження на
проведення операцій з позичальниками, що здійснюють господарську діяльність в окремих галузях
економіки, а також в тих чи інших регіонах; ліміти
концентрації кредитних ризиків; ліміти, що обмежують рівень ризику по конкретному клієнтові (групі
взаємопов'язаних клієнтів).
Таблиця 3

Резерви за кредитними операціями комерційних банків у 2013-2015 р. (станом на 01 січня)
Резерви, тис. грн.
Відношення до кредитної заборгованості, %
Банки
2013
2014
2015
2013
2014
2015
ПАТ «ПриватБанк»
25201541 23807008 23677090
18,14
11,03
10,02
ПАТ «Райффайзен банк Аваль» 9953732 8896506 13692328
23,38
19,35
25,35
ПАТ «Альфа Банк»
2726373 1798970 3909853
8,18
4,59
8,03
ПАТ «ПУМБ»
3792274 3321674 3940838
15,42
10,26
9,90
ПАТ «ОТП банк»
3485705 3022158 4722403
14,48
12,49
16,99
Разом
45159625 40846316 49942512
17,14
11,42
12,28
Джерело: розроблено автором за даними [3-7]
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Диверсифікація кредитного портфеля комерційного банку здійснюється шляхом структурування
кредитів за різними критеріями сегментування портфеля. Диверсифікація кредитного портфеля може
бути проведена в наступних напрямках: географічна
ознака; розмір кредитів; термін надання кредитів;
галузева ознакою; вид валют; тип забезпечення.
Для зниження ризиків кредитного портфеля
необхідно також проводити постійний внутрішньобанківський контроль за ризиками. Одним із способів контролю може служити регулярний моніторинг
кредитних угод на всіх етапах кредитного процесу:
сплата відсотків і погашення основного боргу у встановлені договором терміни; своєчасне виявлення
проблемних кредитів та відповідна робота щодо
організації повного погашення заборгованості тощо.
Крім того, в банках створюються спеціалізовані
департаменти аналізу ризиків, які займаються основними питаннями контролю за ризиками як на етапі
узгодження нових кредитів (перевірка на відповідність даних про позичальників нормативним вимогам банку), так і на етапі моніторингу вже виданих
кредитів (моніторинг фінансової звітності, платоспроможності та ін.).
Страхування кредитних операцій може бути здійснено за допомогою передачі ризику страховій компанії, або поділу ризику між декількома банками при
синдикованому кредитуванні.
Для зниження ризику конкретного позичальника
банку слід формувати ефективний процес прийняття
рішення щодо видачі кредитів. Для цього потрібно
удосконалювати методи оцінки та аналізу кредитоспроможності позичальників, а також важливо приділити увагу компетенції співробітників банку, що
беруть участь у процесі прийняття рішень за кредитними угодами.
З метою зниження кредитного ризику необхідно
також вдосконалити процес складання кредитного договору. Важливо точно прописати основні
моменти за угодою, а також визначити забезпечення
по угоді, мету, ціну кредиту тощо. Крім того, у кредитному договорі повинні бути прописані штрафні
санкції, які будуть застосовуватися до позичальника,
у разі порушення ним умов укладеного кредитного договору. Особливої уваги вимагає юридичне
оформлення кредитно-забезпечувальної документації та по кредитній угоді.
У договорах про заставу необхідно точна вказівка
найменування майна, який оформлюється в заставу,
індивідуальні характеристики, здатні відрізнити
його від іншого майна, ринкова та заставна вартості.
Дана інформація найбільш важлива, тому при можливе звернення до суду з вимогою реалізації застави,
юридична сторона даного питання повинна бути
ретельно опрацьована.
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Необхідно також поліпшити процес супроводження кредитних угод, в першу чергу, проводячи
моніторинг фінансово-господарської діяльності
позичальника в процесі використання кредитних
коштів на регулярній основі.
Контроль за кредитним ризиком конкретного
позичальника повинен здійснюватися протягом
всього періоду кредитування – з моменту укладення кредитного договору до моменту погашення. Також слід проводити моніторинг збереження застави для здійснення безперешкодної
реалізації застави у разі неплатоспроможності
позичальника.
На постійній основі повинен проводитися моніторинг платіжної дисципліни позичальника, а також
простроченої заборгованості за кредитом. Фахівцями банку повинна вестися на постійній основі
робота з інформування клієнтів про майбутні платежі, про виникнення простроченої заборгованості.
У разі виникнення простроченої заборгованості
фахівцям банку необхідно з'ясувати причини ситуації, що склалася і вжити заходів для погашення
заборгованості.
В якості додаткових заходів, що забезпечують
зменшення ймовірності виникнення ризику, необхідно також застосовувати такі заходи: відмова від
видачі кредитів з високим ступенем ризику; реалізація заходів, що забезпечують поліпшення можливостей позичальника виконувати зобов'язання
за кредитним договором; застосування заходів, що
сприяють підвищенню фінансових можливостей
позичальника; скорочення термінів кредитування
(при необхідності); використання та відбір забезпечення; використання відсоткової ставки; поетапне
кредитування тощо.
Висновки. В наслідок розгортання фінансовоекономічної кризи в країні та військово-політичних подій якість кредитного портфелю п’яти банків, що аналізується погіршилася. Зокрема, зросли
обсяги безнадійних та недіючих позичок, частки
стандартних кредитів у портфелях чотирьох з
п’яти банків скоротилися. Виникла необхідність
пошуку резервів зниження ризиків їх кредитного
портфелю. Для зниження ризиків кредитного
портфеля повинні застосовуватися заходи як на
рівні управління ризиком кредитного портфеля в
цілому, так і на рівні конкретного позичальника.
Ці заходи повинні постійно вдосконалюватися,
зокрема у напрямах розробки та застосування методик, інструкцій, норм та правил щодо зниження
(обмеження) кредитного ризику; резервування на
випадок виникнення втрат; лімітування кредитних
операцій; диверсифікації кредитного портфеля;
організації внутрішньобанківського контролю за
ризиками; страхування кредитів тощо.
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КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
И РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ ЕГО РИСКОВ
Шкуренко Д.В.
магистр
Черноморского государственного университета
имени Петра Могилы
Исследованы теоретические вопросы качества банковского кредитного портфеля. Дана оценка его качества по
экономическим нормативам кредитного риска, по его структуре, по показателям резервирования под кредитные
операции на основе данных годовых отчетов пяти крупнейших банков Украины. Установлено, что в результате
развертывания финансово-экономического кризиса в стране и военно-политических событий качество их кредитного портфеля ухудшилось. Выросли объемы безнадежных и недействующих ссуд, сократились доли стандартных кредитов в портфеле банков. Для снижения рисков кредитного портфеля должны применяться меры как
на уровне управления риском кредитного портфеля в целом, так и на уровне конкретного заемщика.
Ключевые слова: кредитный портфель, качество, риски, резервы, кризис.

COMMERCIAL BANKS LOAN PORTFOLIO QUALITY
AND ITS RISKS REDUCTION RESERVES
Shkurenko D.V.
Master
Petro Mohyla Black Sea State University
The theoretical question of bank loan portfolio quality were issued. It was evaluated by credit risk economic standards,
its structure, terms of credit operations reserve based on data from the annual reports of the five largest banks in
Ukraine. It was found that due to the financial and economic crisis deployment in the country and the military-political
events the quality of their loan portfolio had been deteriorated. The volume of bad and non-performing loans was
increased and the standard loans shares in the banks portfolios were reduced. To reduce loan portfolio risks should be
applied measures both on the risk management of the credit portfolio as a whole and at the particular borrower level.
Keywords: loan portfolio, quality, risks, reserves, crisis.
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