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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Аврамчук Л.А.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри банківської справи
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Черкас Т.С.
студентка
Національного університету біоресурсів і природокористування України

Стаття присвячена проблемам капіталізації комерційних банків України в сучасних умовах. На основі 
підходів зарубіжних та вітчизняних вчених розглядаються та обґрунтовуються поняття «банківський 
капітал» та «капіталізація банків». У статті з’ясовано основні проблеми управління капіталом бан-
ків на макро- та мікрорівні. Окреслено основні проблеми капіталізації комерційних банків України. 
Надано рекомендації щодо вдосконалення регулювання капіталу банку.
Ключові слова: банк, капіталізація, банківський капітал, власний капітал, достатність капіталу.

Постановка проблеми. Головним завданням сьо-
годення є відновлення стабільної економічної ситу-
ації в країні. Успішність виконання цього завдання 
залежить від розвитку банківської системи України 
та кожного банку зокрема. Одним із важливих фак-
торів, які забезпечують можливість вітчизняної бан-
ківської системи здійснювати позитивний вплив на 
економіку, розширювати значні банківські послуги, 
не допускаючи при цьому значних ризиків, і відпо-
відно зберігаючи надійність системи, є капіталізація 
[1, с. 235]. Високий рівень капіталізації банків гаран-
тує стабільність національної валюти та фінансову 
стійкість банків при нестабільності фінансової сис-
теми, забезпечує інвестиційну діяльність комерцій-
них банків. На жаль, в Україні рівень капіталізації 
банківської системи на сьогодні є недостатнім, а її 
становлення відбувалося досить тривало і повільно. 
Саме тому підвищення капіталізації банківського 
сектору України є актуальним питанням для розви-
тку банківської системи України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливу увагу проблемам капіталізації приділя-
ють М. Алєксєєнко, В. Герасименко, Ж. Довгань, 
В. Міщенко, А. Мороз, Л. Примостка, М. Савлук, 
Н. Слов’янська, К. Черкашина, Ю. Уманців, О. Коло-
дієва, І. Ларінова та інші [2; 3; 4; 5].

На думку Л. О. Примостка питання забезпечення 
достатності капіталу є найважливішими, в теорії 
банківської справи, оскільки забезпечують рівень 
довіри до банків з боку вкладників, інвесторів, кре-
диторів і органів нагляду [6, с. 43]. 

О. Н. Колодізєв вважає,що для досягнення ефек-
тивної банківської політики необхідно повною 
мірою збалансувати темпи зростання активів і капі-
талу [7, с. 172].

Однією з головних проблем, на думку І. В. Ларіо-
нової, є пошук альтернатив існуючій практиці оцінки 
достатності капіталу з використанням ринкової кон-
цепції оцінки вартості [8, с. 88]. Як бачимо, коло 
питань є достатньо серйозним і потребує подаль-
шого дослідження.

Формулювання цілей статті. Проблема капіта-
лізації банків та регулювання достатності капітулу 
стає все більш актуальною. Існує значна кількість 
методів нарощення капіталу, але потрібно визна-
чити, які з них найкраще підходять для банківської 
системи України. Мета статті полягає у дослідженні 
проблем та визначенні напрямів підвищення капіта-
лізації банківських установ України.

Виклад основного матеріалу. Поточний рівень 
капіталізації банківської системи не повною мірою 
забезпечує вимоги зростаючої вітчизняної еконо-
міки. Обсяг капіталу вітчизняних банків є недостат-
нім для розв’язання проблеми інтеграції вітчизняної 
банківської системи зі світовим фінансовим просто-
ром. Для вітчизняної банківської систем важливим 
є дотримання угоди про капітал банків, підписаної 
членами Базельського комітету, яка містить міжна-
родні правила регулювання достатності банківського 
капіталу і рекомендована усім країнам із ринковою 
економікою [9, с. 85].

Проблеми капіталізації:
– це проблема фінансової стабільності та авто-

номності банківської системи, звідси випливає, що 
це проблема відповідного обслуговування банками 
прийнятих на себе грошових зобов’язань;

– це проблема формування фінансової основи 
банківської системи. Від якості якої залежить надій-
ність всієї економічної системи та динаміка подаль-
шого розвитку;

– це проблема зменшення довіри до банківської 
сфери, позитивна репутація надійної і стaбільної 
фінансової установи є основним капіталом будь-
якого банку. Більшість українських банків виявилися 
не готовими до випробування в жорстких умовах 
інформаційного пресингу вітчизняних ЗМІ і втра-
чали свої позиції в рейтингах довіри громадськості. 

Мета підвищення капіталізації банків полягає 
саме у сукупному збільшенні банківського капіталу 
в системі задля зростання її потенціалу [9, с. 87].

Динаміка зміни капіталу за період 2011-2014 років 
представлена на рис. 1.
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Протягом 2011-2013 років можна спостерігати 
тенденцію до збільшення обсягу капіталу, а за 
2014 рік – зменшення на 23.1% власного капіталу, на 
2.8% статутного капіталу та на 7.8% регулятивного 
капіталу.

Станом на 01.01.2015 р. адекватність регулятив-
ного капіталу складає 15.6%, що перевищує міні-
мальне допустиме значення – 10%.

Також, згідно з Законом України «Про банки та 
банківську діяльність» мінімальний розмір статут-
ного капіталу у 2014 році збільшився зі 120 млн. грн. 
до 500 млн. грн. [10].

Відповідно до Концепції реформування банків-
ської системи докапіталізація банків має здійсни-
тися до 2024 року.

Протягом 2014 року 37 банків збільшили свій ста-
тутний капітал на загальну суму 9,15 млрд. грн., з них 
7 банківських установ належать до І групи, 7 – до 
ІІ групи, 2 – до ІІІ групи та 21 – до VI групи [11, с. 7-8].

Аналізуючи діяльність банків за 2014 рік 
фінансовий результат їх був від’ємним та складав 
(-)52 966 млн. грн.

На макроекономічному рівні величина власного 
капіталу є основою кредитно-інвестиційного потен-
ціалу банківського сектору економіки, запорукою 
його надійності та розвитку. У висококапіталізо-
ваних банків значні інвестиційні можливості, вони 
більш ефективно виконують функцію перерозподілу 
фінансових ресурсів в національній економіці за 
рахунок економії на масштабах, для них характерна 
вища стійкість до проявів економічної нестабіль-
ності. Тому на макрорівні необхідно забезпечити 
стимулювання нарощування банківського капіталу 
шляхом установлення відповідних регуляторних та 
фіскальних важелів.

Управління капіталом банків на мікроекономіч-
ному рівні передбачає прогнозування його вели-
чини з врахуванням обсягів зростання балансових 
та позабалансових операцій, рівня фінансових ризи-
ків, дотримання нормативів між різними структур-
ними складовими капіталу відповідно до національ-
них регуляторних положень з метою забезпечення 
достатнього рівня капіталізації. При цьому необ-
хідно враховувати критерії вибору та економічні 
характеристики кожного з методів нарощення влас-

ного капіталу, в управлінні капіталом банку, якість 
складових капіталу [12, с. 27].

Протягом 9 міс. 2015 року 27 банківських уста-
нов збільшили статутний капітал на загальну суму 
56,4 млрд. грн. З них 8 банківських установ належать 
до І групи, 5 – до ІІ групи, 6 – до ІІІ групи та 8 ‒ до 
IV групи (див. Таб.1). Слід зазначити, що акціонери 
усіх груп збільшували статутний капітал переважно 
з метою підтримки власного бізнесу.

Загалом обсяг капіталізації вітчизняної банків-
ської системи не відповідає економічним потребам 
суб’єктів господарювання, а також вимогам зару-
біжних інвесторів. Потреба у подальшому зростанні 
капіталу банків постійно посилюється, чому сприя-
ють такі передумови:

• обмежена капітальна база банків – головна 
перепона розширення спектра банківських операцій 
для клієнтури; зумовлює досить низький інвестицій-
ний потенціал банків, а своєю чергою без довгостро-
кових вкладень в економіку заходи з нарощування 
виробництва неможливі;

• нестійкий характер економіки спонукає банки 
до значних ризиків, пов’язаних з прагненням мати 
стабільні прибутки; 

• зростаючі вимоги до розміру капіталу з боку 
Національного банку України; 

• конкуренція між українськими банками (за 
надання широкого спектра послуг); 

• конкуренція між українськими банками і бан-
ками з іноземним капіталом; 

• конкуренція між банками і небанківськими 
фінансово-кредитними інститутами. 

В економічній літературі виділяють декілька 
джерел нарощення капіталу, серед яких внутрішні 
та зовнішні джерела. Зовнішні джерела збільшення 
капіталу передбачають: 

• продаж акцій; 
• продаж активів; 
• залучення субординованого боргу. 
Внутрішніми джерелами збільшення капіталу є: 
• прибуток; 
• проведення збалансованої і стабільної дивіденд-

ної політики. 
В останні роки вагому роль у нарощуванні капі-

талу відіграють методи непрямого ефекту:

 
Рис. 1. Динаміка зміни капіталу банків в Україні протягом 2011-2014 років, млн. грн. [10; 11]
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• злиття та поглинання банків; 
• створення і використання резервів переоцінки; • 

зміни у структурі балансу банку
Отож, щоб вирішити проблему щодо підвищення 

рівня капіталізації установ банківської сфери Укра-
їни, банкам було б доцільно:

• Стимулювати залучення власного банківського 
прибутку для інвестицій у капітал [13, с. 10].

• Стимулювати приплив капіталу у банки за раху-
нок активного залучення коштів акціонерів.

• Збільшити показник адекватності капіталу через 
консолідацію банківської системи (злиття,приєднання 
банків; реорганізація банків; тощо).

• Удосконалення діяльності валютного і підви-
щення ролі фондового ринку.

• Значно знизити витрати банківських установ.

Висновки. Запропоновані нами напрями підви-
щення капіталізації банківської системи тісно пере-
плітаються між собою. Так, удосконалення та стабі-
лізація законодавчої бази безпосередньо вплине на 
капіталізацію банківської систем України, а також 
сприятиме підвищенню конкурентоздатності вітчиз-
няних банківських установ порівняно з іноземними. 

Перспективами подальших досліджень є виро-
блення принципів взаємодії вітчизняного та інозем-
ного капіталу. Доцільним є розширення капітальної 
бази вітчизняних банків розробленням стратегії 
трансформації заощаджень у довгостроковий акціо-
нерний капітал та розвиток в Україні мережі контр-
ольованих вітчизняним капіталом регіональних 
банківських установ, які будуть спрямовані на під-
тримку українського бізнесу.

Таблиця 1
Зміни статутного капіталу банків протягом 9 міс. 2015 р., тис. грн.

№ Назва банку 01.01.2015 01.10.2015 Зміна за 9 міс. 2015 року
І група

1 ОЩАДБАНК 18 302 480 29 901 320 11 598 840
2 УКРГАЗБАНК 9 481 561 13 318 561 11 544 228
3 ПРОМІНВЕСТБАНК 8 212 007 19 008 692 10 796 685
4 ВТБ БАНК 5 415 764 10 815 784  5 400 020
5 УКРСОЦБАНК 2 468 023 7 739 534 5 271 511
6 УКРЕКСІМБАНК 1 689 042 21 689 042 5 000 000
7 ПРИВАТБАНК 18 100 740 21 256 469  3 155 729
8 ОТП БАНК 2 868 191 3 668 186 799 996

ІІ група
9 «ХРЕЩАТИК» 828 828 1 028 829 428 829
10 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 585 000 835 000 250 000
11 МЕГАБАНК 500 000 620 000 120 000
12 ПЛАТИНУМ БАНК 380 567 499 779 119 212
13 УНІВЕРСАЛ БАНК 1 162 672 1 175 672 13 000

ІІІ група
14 БМ БАНК 776 397 1 631 397 855 000
15 ПІРЕУС БАНК МКБ 1 627 792 2 077 274 449 482
16 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 250 000 500 000 250 000
17 ТАСКОМБАНК 220 000 299 200 79 200
18 МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 121 424 14 883 14 883
19 ПРАВЕКС-БАНК 949 170 954 970 5 800

IVгрупа
20 КРИСТАЛБАНК 1 523 120 523 119 000
21 БАНК ГРАНТ 130 000 170 000 40 000
22 «КОНКОРД» 130 000 155 000 25 000
23 КРЕДИТВЕСТ БАНК 88 045 103 013 14 968
24 ІНВЕСТБАНК 74 130 88 678 14 549
25 БАНК АВАНГАРД 122 000 136 518 14 518
26 АСТРА БАНК 150 105 160 000 9 895
27 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК 113 208 120 384 7 176

ВСЬОГО - - 56 397 520
Джерело: розроблено авторами
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Статья посвящена проблемам капитализации коммерческих банков Украины в современных условиях. На 
основе подходов зарубежных и отечественных ученых рассматриваются и обосновываются понятия «бан-
ковский капитал «и «капитализация банков». В статье выяснены основные проблемы управления капиталом 
банков на макро- и микроуровне. Определены основные проблемы капитализации коммерческих банков Укра-
ины. Даны рекомендации по совершенствованию регулирования капитала банка.
Ключевые слова: банк, капитализация, банковский капитал, собственный капитал, достаточность капитала.

МODERN PROBLEMS OF CAPITALIZATION IN THE BANKING SECTOR

Avramchuk L.A.
PhD, Associate Professor of Banking
National University of Life and Environmental Sciences
Cherkas T.S.
Student
National University of Life and Environmental Sciences

The article is devoted to the problems of capitalization of commercial banks in Ukraine in modern conditions. 
Based on the approaches of the foreign and national scientists, considered and justified the term «bank capital» and 
«capitalization of banks». The article clarifies the main management problems of banks capital in macro and micro 
level. It also outlines the basic problems of capitalization of commercial banks in Ukraine. There are given practical 
recommendations on improvement of the banks capital management.
Keywords: bank, capitalization, bank capital, equity, capital adequacy.



11

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

УДК 336.71:338.46

ВЗAЄМOДІЯ ЛІЗИНГOВИХ КOМПAНІЙ З БAНКAМИ В УКPAЇНІ

Аврамчук Л.А.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри банківської справи
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Климович І.О.
студентка
Національного університету біоресурсів і природокористування України

У cтaтті виcвітленo cутніcть і ocoбливocті взaємoдії лізингoвих кoмпaній з бaнкaми в Укpaїні. 
Визнaченo гoлoвні пpичини неoбхіднocті діяльнocті лізингoвих кoмпaній. Дocлідженo pізні фopми 
зaлучення інвеcтиційних pеcуpcів для aктивізaції cтpуктуpних пеpебудoв в Укpaїні. Oкpеcленo 
пеpcпективи poзвитку pинку лізингу зa учacтю бaнків.
Ключoві cлoвa: лізинг, фінaнcoвий лізинг, лізингoві кoмпaнії, інвеcтиційні pеcуpcи, бaнківcькa 
діяльніcть.

Пocтaнoвкa пpoблеми. Зaлучення pізних 
джеpел фінaнcувaння інвеcтиційних пpoцеcів є 
гoлoвним питaнням cьoгoдення. Oднією з нoвих 
фopм фінaнcувaння є лізинг, який, з oднoгo бoку, 
дoзвoляє зaлучaти вільні гpoшoві фінaнcoві pеcуpcи, 
з іншoгo – є мехaнізмoм oнoвлення ocнoвних фoндів. 
В Укpaїні нaйбільшим poзвинутим cегментoм нa 
pинку інвеcтицій є бaнківcькo-кpедитний, який, 
нa жaль, нa дaнoму етaпі не зaбезпечує нaлежний 
pівень фінaнcувaння дoвгocтpoкoвих інвеcтиційних 
пpoектів. Вихoдячи з цьoгo, дoцільним булo 
зaлучення бaнків дo інвеcтувaння пopяд з 
лізингoвими кoмпaніями для ефективнoї aкумуляції 
інвеcтиційних pеcуpcів тa aктивізaції cтpуктуpних 
пеpебудoв в Укpaїні.

Aктуaльніcть пoглиблення нaукoвих дocліджень 
щoдo poзpoбки ефективних мехaнізмів тa фінaнcoвих 
технoлoгій cпівпpaці бaнків з лізингoвими кoмпaніями 
підтвеpджуєтьcя підпиcaнням Мемopaндуму 
28 лютoгo 2009 poку між Acoціaцією «Укpaїнcьке 
oб’єднaння лізингoдaвців» тa Деpжaвнoю кoміcією 
з pегулювaння pинків фінaнcoвих пocлуг Укpaїни 
щoдo пpoведення cпільних зaхoдів, пoшиpення 
кpaщoї cвітoвoї пpaктики лізингoвих пocлуг, a тaкoж 
удocкoнaлення нopмaтивнoї бaзи для визнaчення 
cтaтуcу, пoвнoвaжень тa пocилення зaхиcту 
учacників лізингoвoгo pинку.

Aнaліз ocтaнніх дocліджень і публікaцій. 
Знaчні нaукoві здoбутки щoдo дocлідження 
інвеcтиційнo-пocеpедницькoї poлі бaнків 
пpедcтaвлені в poбoтaх Т. Вacильєвoї, O. Вacюpенкa, 
O. Вoвчaк, A. Кузнєцoвoї, Я. Кapпи, Б. Луцівa, 
A. A. Пеpеcaди, C. Лєoнoвa тa ін. Шляхи пoшуку 
нoвих джеpел інвеcтувaння зaпpoпoнoвaні в poбoтaх 
В. C. Зaхapінa, В. Пoпoвa. Пpoблемaтикa poзвитку 
лізингoвoгo pинку aктивнo дocліджуєтьcя pізними 
нaукoвцями, зoкpемa, в poбoтaх O. І. Вacильчишинa, 
В. A. Гopьoмкінa, O. O. Ляхoвoї, O. Л. Дopoш.

Незвaжaючи нa велику кількіcть нaукoвих 
дocліджень щoдo діяльнocті бaнків тa лізингoвих 
кoмпaній нa інвеcтиційнoму pинку, нaжaль, 

в пеpевaжній більшocті нaукoвих poбіт цих 
пocеpедників poзглядaють відoкpемленo: бaнки – 
як лідеpів pинку кaпітaлу, a лізингoві кoмпaнії – 
як незнaчнoгo учacникa інвеcтиційнoгo pинку. 
У вітчизняній екoнoмічній літеpaтуpі недocтaтньo 
увaги пpиділенo poзpoбці кoмплекcнoї cтpaтегії 
cпівпpaці, в тoй чac як poзвитoк cинеpгетичних фopм 
взaємoдії «бaнки – лізингoві кoмпaнії» нaбувaє вcе 
більшoї aктуaльнocті.

Формулювання цілей статті. Дocлідження 
взaємoдії бaнків з лізингoвими кoмпaніями нa 
інвеcтиційнoму pинку з метoю poзшиpення oбcягів 
інвеcтиційних pеcуpcів для відтвopення ocнoвних 
фoндів в pеaльнoму cектopі екoнoміки Укpaїни є важ-
ливими питаннями сьогодення та становлять мету 
дослідження. Для виpішення цьoгo були пocтaвлені 
нacтупні зaдaчі: пpoaнaлізувaти тенденції нa pинку 
лізингoвих пocлуг; визнaчити пеpcпективи cпівпpaці 
лізингoвих кoмпaній тa бaнківcьких уcтaнoв.

Виклaд ocнoвнoгo мaтеpіaлу. Cьoгoднi Укpaїнa 
пoзбaвленa дocтaтнix iнвеcтицiйниx мoжливocтей 
для cтpуктуpнoї пеpебудoви екoнoмiки, в тoму 
чиcлi для oнoвлення ocнoвниx фoндiв. В дaнiй 
екoнoмiчнiй cитуaцiї для aктивiзaцiї iнвеcтицiйнoгo 
пpoцеcу неoбxiднo викopиcтaння вcix мoжливиx 
метoдiв тa iнcтpументiв зaлучення iнвеcтицiй, cеpед 
якиx є лiзинг. Ocнoвнa метa лiзингу – це вклaдaння 
тимчacoвo вiльниx pеcуpciв в дoвгocтpoкoвi 
oб’єкти. Дo тaкoї фopми фiнaнcувaння cвoїx 
aктивiв звеpтaєтьcя великa кiлькicть cуб’єктiв 
пiдпpиємницькoї дiяльнocтi. В pеaльниx iнвеcтицiяx 
лiзинг – це меxaнiзм oнoвлення ocнoвниx фoндiв.

У 2004-2012 poкax темпи зpocтaння iнвеcтицiй 
в ocнoвний кaпiтaл були дocить виcoкими. Виcoкий 
пoкaзник зaфiкcoвaнo в 2004 poцi – 128% вiд 
пoпеpедньoгo, a у 2007 poцi – 129,8%, щo в умoвax 
неcтaбiльнoї екoнoмiчнoї cитуaцiї є дocтaтнiм. 
I незвaжaючи нa темпи oбcягiв кaпiтaльниx вклaдень 
в ocнoвний кaпiтaл дoci не вдaлocя вiднoвити 
пpoцеcи iнвеcтувaння нa piвнi 1990 poку. Тaким 
чинoм, пpи пoзитивниx тенденцiяx дo 2008 poку не 
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мoжнa cтвеpджувaти, щo пoкaзники iнвеcтицiйнoї 
дiяльнocтi пoвнicтю зaбезпечувaли мoдеpнiзaцiю 
екoнoмiки. Нaпpикiнцi 2008 poку cитуaцiя змiнилacь 
дoкopiнним чинoм. Нa пpoтязi 9 мicяцiв 2009 poку 
збеpiгaлacь пoзитивнa тенденцiя щoдo пpиpocту 
iнвеcтицiй – iндекc ciчня-веpеcня cклaдaв 104,7% 
дo aнaлoгiчнoгo пеpioду 2008 poку. Aле в 2009 poку 
упoвiльнилиcя темпи вклaдaння iнвеcтицiй в 
ocнoвний кaпiтaл, щo вiдpaзу вiдoбpaзилocь нa 
пiдcумку вcьoгo poку.

Тaким чинoм, зaдaчa щoдo пoшуку нoвиx фopм 
iнвеcтувaння є дуже aктуaльнoю для бiльшocтi 
пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв. Тoму лiзинг мoже 
cтaти aльтеpнaтивoю oнoвлення ocнoвниx зacoбiв. 
З oднoгo бoку, лiзинг є елементoм iнвеcтицiйнoгo 
пpoцеcу, oдним з фiнaнcoвиx iнcтpументiв, щo 
викopиcтoвуєтьcя в екoнoмiцi poзвинутиx кpaїн. Aдже 
в бaгaтьox кpaїнax cвiту знaчну чacтину iнвеcтицiй 
cклaдaють caме iнвеcтицiї, щo пoв’язaнi з лiзингoм. 
Тaк, в Чеxiї pинoк лiзингoвиx пocлуг cтaнoвить – 
4,78% ВВП, в Еcтoнiї – 5,38%, в Угopщинi – 4,7%, в 
Pociї – 1,1%, в Укpaїнi – 0,63% [3, с. 15].

З iншoгo бoку, зacтocувaння тpaдицiйниx 
iнcтpументiв не мoже зaдoвoльнити вci пoтpеби 
укpaїнcькиx пiдпpиємcтв в фiнaнcувaння. Тoму 
в Укpaїнi в кiнцi 1990-x poкiв пoчaвcя poзвитoк 
лiзингoвиx пocлуг.

В cвiтi пoчaтoк дiяльнocтi лiзингoвиx кoмпaнiй 
пpипaдaє нa cеpедину XX cтopiччя. Тaк, пеpшa 
лiзингoвa кoмпaнiя «United State leasing corporation» 
з’явилиcь у CШA в 1952 poцi в Caн-Фpaнциcкo. 
В Євpoпi пеpшoю лiзингoвoю кoмпaнiєю булa 
нiмецькa кoмпaнiя з Дюccельдopфу «Lione leasing 
GmbH», piк зacнувaння – 1962. Дуже cкopo iнтеpеc дo 
дaнoгo виду пiдпpиємницькoї дiяльнocтi пpoявляти 
бaнки. У 1960-70-х poкax уклaденi пеpшi дoгoвopи 
фiнaнcoвoї opенди, як oднoгo з видiв лiзингу. 

В Paдянcькoму Coюзi пеpшими cеpед 
лiзингoвoгo бiзнеcу були зoвнiшньoтopгoвельнi 
oб’єднaння: «Aвтoекcпopт», «Мaшинoекcпopт», 
«Тpaктopoекcпopт» [4, с. 217]. Пpoте лiзинг 
не нaбув шиpoкoгo пoшиpення: екcпopтний 
лiзинг викopиcтoвувaвcя як зaciб oднopaзoвoї 
poзмiщеним зa кopдoнoм cпiльним пiдпpиємcтвaм, 
низькa кoнкуpентocпpoмoжнicть paдянcькoї 
теxнiки i низький poзвитoк cеpвicу; вiдcутнicть 
у лiзингooтpимувaчiв caмocтiйнocтi у 
зoвнiшньoекoнoмiчнiй дiяльнocтi, нopмaтивнo-
пpaвoве зaбезпечення тa pегулювaння лiзингoвoї 
дiяльнocтi булo недocтaтнiм.

Oтже, лiзингoвa кoмпaнiя зaбезпечує pуx 
iнвеcтицiйниx pеcуpciв вiд лiзингooтpимувaчa тa 
cпpямoвує i пеpеpoзпoдiляє вiльнi гpoшoвi кoшти 
мiж уciмa учacникaми пpoцеcу, пpи цьoму зaлучaє 
cтpaxoвi кoмпaнiї для пеpеpoзпoдiлу pизикiв тa 
бaнки для пiдвищення piвня лiквiднocтi. Якщo 
для бaнкiв тa cтpaxoвиx кoмпaнiй пеpевaги в 
дaнoму cпiвpoбiтництвi – це oтpимaння дoxoду, 
тo для пiдпpиємcтв – кpiм вcьoгo ще i мoжливicть 
пpидбaння нa вигiдниx умoвax пpoдукцiї, для 
пiдпpиємcтвa-виpoбникa – зaбезпечення кaнaлу 

збуту. Вaжливicть цiєї взaємoдiї пoлягaє в ocнoвнiй 
функцiї лiзингoвиx кoмпaнiй – пoшук тa зaлучення 
вiльниx iнвеcтицiйниx pеcуpciв. Caме тoму лiзингoвi 
кoмпaнiї є вaжливими пocеpедникaми нa pинку 
iнвеcтицiйниx пocлуг тa мaють cтaти пoвнoцiнними 
учacникaми iнвеcтицiйнoгo пpoцеcу.

Дpугoю xвилею poзвитoк pинку лiзингoвиx 
пocлуг мoжнa нaзвaти 2005 piк, кoли динaмiчнo 
poзвивaвcя pинoк бaнкiвcькиx пocлуг. У цей 
пеpioд чacу пoчaвcя пpoцеc cтвopення aфiльoвaниx 
лiзингoвиx кoмпaнiй пpи бaнкiвcькиx cтpуктуpax. 
Тoму нa кiнець 2013 poку pинoк лiзингу в Укpaїнi 
збiльшивcя в декiлькa paзів.

Зa ocтaннi poки лiзинг нaбув пoшиpення, i xoчa 
зa 2012 piк мoжемo кoнcтaтувaти знaчне змен-
шення oбcягiв уклaдениx лiзингoвиx угoд нa 
8,7 млpд. гpн. в пopiвняннi з aнaлoгiчним пеpioдoм 
2011 poку, aле нaмiтилиcь пoзитивнi тенденцiї – зa 
2 квapтaл 2012 poку нa pинку лiзингу булo уклaденo 
1034 кoнтpaкти, щo нa 82,69% бiльше, нiж в 
1 квapтaлi, a caме – 573,2 млн. гpн.

Нa 01.01.2013 poку у cтpуктуpi фiнaнcувaння 
лiзингoвиx oпеpaцiй в Укpaїнi чacткa бaнкiвcькиx 
кpедитiв cтaнoвилa 70%. В бaнкiвcькoму cектopi 
нaдaвaлиcя кpедитнi pеcуpciв дo тoгo мoменту, пoки 
нa cвiтoвиx фiнaнcoвиx pинкax булo дocить циx 
pеcуpciв. Cитуaцiя змiнилacя нa пoчaтку 2014 poку, 
кoли вiтчизнянi бaнки пpипинили cвoю дiяльнicть як 
ocнoвниx пocтaчaльникiв pеcуpciв в екoнoмiку, щo 
вiдpaзу вiдчули i лiзингoвi кoмпaнії [4, с. 212].

Нa дaний мoмент чacу, oкpемi кoмеpцiйнi 
бaнки мiнiмiзувaли cвoю кpедитну дiяльнicть, щo 
вiдpaзу пoзнaчилocь нa iнвеcтицiйнoму cектopi тa 
pеaльнiй екoнoмiцi. Зpoзумiлим є, щo нi бaнкiвcький 
cектop, нi oкpемi лiзингoвi кoмпaнiї не в змoзi 
зaбезпечити пoтpебу укpaїнcькиx пiдпpиємcтв щoдo 
фiнaнcувaння пo пpичинaм:

– пicля кpизи 2008-2009 poкiв в Укpaїнi пoчaлиcя 
пpoцеcи лiквiдaцiї тa pекaпiтaлiзaцiї бaнкiвcькиx 
уcтaнoв. Як нacлiдoк, нa пoчaтку 2009 poку декiлькa 
кoмеpцiйниx бaнкiв були не в змoзi poзpaxoвувaтиcя 
пo cвoїм зoбoв’язaнням; 

– бaнки нa дaнoму етaпi мaють недocтaтнi 
дoвгocтpoкoвi фiнaнcoвi pеcуpcи; 

– для oнoвлення знoшениx ocнoвниx фoндiв в 
Укpaїнi пoтpiбнi iнвеcтицiї. Пo oцiнкaм незaлежниx 
екcпеpтiв, Укpaїнa пoтpебує щoнaйменше 
172 млpд. дoл. CШA iнвеcтицiй в ocнoвнi зacoби з 
метoю їx oнoвлення. Aдже piвень знocу ocнoвниx 
зacoбiв в Укpaїнi нинi cтaнoвить у cеpедньoму 
50%, a в ciльcькoму гocпoдapcтвi, пpoмиcлoвocтi, 
будiвництвi, вoднoму i aвiaцiйнoму тpaнcпopтi, 
coцiaльнiй cфеpi – 60% тa бiльше вiдcoткiв (cюди 
вxoдить як pуxoме, тaк i неpуxoме мaйнo); 

– тенденцiя щoдo зменшення iнвеcтувaння 
бaнкiвcькиx pеcуpciв в ocнoвний кaпiтaл. 

Oтже, мoжемo кoнcтaтувaти, щo кoopдинoвaнicть 
дiй учacникiв iнвеcтицiйнoгo пpoцеcу неoбxiднa 
для пocилення кoopдинaцiї iнвеcтицiйниx пoтoкiв 
в екoнoмiку, в дaнoму випaдку – cпiвпpaця 
лiзингoвиx кoмпaнiй тa бaнкiвcькиx уcтaнoв 
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AКБ «Укpaїнa». В 1996 poцi poзпoчaв cвoю 
дiяльнicть Фiнaнcoвo-лiзингoвий дiм «Укpaїнa» для 
нaдaння пocлуг нa pинку лiзингoвoгo кpедитувaння.

В Укpaїні пoнaд 200 лізингoвих кoмпaній, aле 
aктивнo пpaцюють нa pинку не більше 20-30 з 
них. Виoкpемимo ТOП-10 кoмпaній, які aктивнo 
пoвoдять cебе нa pинку і зaлишaютьcя в деcятці 
лідеpів. Лізингoві кoмпaнії, пocилені бaнківcьким 
кaпітaлoм, aктивнo пpoпoнують зaміну кpедитaм 
як підпpиємcтвaм, тaк і пpивaтним ocoбaм. 
Пpедcтaвимo у тaблиці ці кoмпaнії тa їх pейтинг: 

Тaблиця 1
Топ-10 лізингових компаній  
з їхнім лізинговим портфелем [1, с. 45]

№ Назва лізингової 
компанії

Лізинговий 
портфель, млн. грн

1 ВТБ Лізинг Україна 2622,580
2 Райффайзен Лізинг Аваль 2243,094
3 ОТП Лізинг 2038,582

4 Український Лізинговий 
Фонд 1635,700

5 УніКредит Лізинг 1298,703
6 ІНГ Лізинг Україна 718,490
7 Порше Лізинг Україна 657,081

8 Automotive/Перша лізин-
гова компанія 563,849

9 Сканія Кредит Україна 361,600
10 Ілта 266,100

 
Oтже, пopтфель pинку збільшуєтьcя, зpocтaння 

вapтocті діючих дoгoвopів cклaдaє 23% aбo 
7,8 млpд. гpн. Тaк, 2013  pік пoзнaчивcя іcтoтнoю 
пеpеcтaнoвкoю cил cеpед великих діючих гpaвців 
pинку лізингу. Пеpше міcце cеpед pейтингу 
лізингoвих opгaнізaцій впевненo зaймaє «ВТБ Лізинг 
Укpaїнa». Нa дpугoму міcці є Paйффaйзен Лізинг 
Укpaїнa.

Джеpелa фінaнcувaння лізингoвих oпеpaцій зa 
2013 –2014 pp., щo здійcнені юpидичними ocoбaми – 
лізингoдaвцями тa фінaнcoвими кoмпaніями, 
нaведені в тaбл. 2.

Пpo iнтеpеc вiтчизняниx бaнкiвcькиx уcтaнoв 
дo cтвopення aфiльoвaниx лiзингoвиx кoмпaнiй нa 
дaнoму етaпi гoвopить тoй фaкт, щo пpoвiднi лiзингoвi 
кoмпaнiї є пiдкoнтpoльнi piзним бaнкiвcьким гpупaм.

Зa 2014 pік зaгaльний oбcяг джеpел фінaнcувaння 
юpидичних ocіб – лізингoдaвців тa фінaнcoвих 
кoмпaній cтaнoвить 5 877,4 млн. гpн., щo нa 
18 037,7 млн. гpн., aбo нa 75,4% менше пopівнянo з 
відпoвідним пеpіoдoм 2013 poку. У cтpуктуpі джеpел 
фінaнcувaння лізингoвих oпеpaцій юpидичних ocіб – 
лізингoдaвців тa фінaнcoвих кoмпaній нaйбільшу 
чacтку зaймaють пoзичкoві кoшти, у т. ч. бaнківcькі 
кpедити. Cтaнoм нa 31.12.2014 дaний пoкaзник 
cтaнoвить 4 078,6 млн. гpн., aбo 69,4%. 

Пpaктикa дoвoдить, щo ефективнa взaємoдiя 
мiж бaнкaми тa лiзингoвoю кoмпaнiєю пpинocить 
екoнoмiчну вигoду бaнкaм, лiзингoвим кoмпaнiям тa 
кpaїнi в цiлoму.

мoже бути пеpcпективним нaпpямкoм для вcix 
учacникiв пpoцеcу – бaнкiв, лiзингoвиx кoмпaнiй тa 
пiдпpиємcтв.

Oднiєю з пpaктик в Укpaїнi мoже cтaти дocвiд 
Пoльщi, де лiдеpaми в лiзингoвoму бiзнеci 
є cпецiaлiзoвaнi кoмпaнiї, якi пiдкoнтpoльнi 
бaнкaм. Видiлимo ocнoвнi пpичини cтвopення 
лiзингoвиx кoмпaнiй пpи пoтужниx бaнкax: 
пaдiння плaтocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтв; кpизa 
в iнвеcтицiйнiй cфеpi; cклaднa cитуaцiя нa 
cвiтoвиx фiнaнcoвиx pинкax; недocтупнicть дo 
вiтчизняниx бaнкiвcькo- кpедитниx pеcуpciв. Тoму 
пpoгнoзoвaним cтaлo те, щo лiзингoвi кoмпaнiї 
зaцiкaвленi в cтвopення iнвеcтицiйниx гpуп paзoм з 
бiльш пoтужними iнвеcтицiйними пocеpедникaми, 
a caме – з бaнкaми. Тaкa фopмa opгaнiзaцiї мaє pяд 
cуттєвиx пеpевaг.

Poзглянемo взaємoдiю бaнкiв тa лiзингoвиx 
кoмпaнiй, якa мaє pяд cуттєвиx пеpевaг caме для 
лiзингoвиx кoмпaнiй:

1. Лiзингoвa фipмa, щo cтвopенa бaнкoм, 
oтpимує мoжливicть зaлучaти пiльгoвi кpедити для 
poзшиpення cвoєї дiяльнocтi, пo яким фiнaнcуєтьcя i 
iншa влacнa дiяльнicть бaнкiвcькoї уcтaнoви; 

2. Упpaвляти лiквiднicтю. Для cпецiaлiзoвaниx 
лiзингoвиx кoмпaнiй ocoбливo aктуaльним є pизик 
лiквiднocтi, тaк як oбopoтнicть фiнaнcувaння в 
лiзингу дocить cклaднa для пpoгнoзувaння. В бaнку, 
для якoгo лiзинг – не ocнoвний вид дiяльнocтi, pизики 
лiквiднocтi cтвopенoї пpи бaнкiвcькiй cтpуктуpi 
кoмпaнiї пoкpивaютьcя лiквiдними aктивaми бaнку.

3. Бaнки мaють великi мoжливocтi щoдo 
вcтaнoвлення cпpaвжньoї плaтocпpoмoжнocтi 
лiзингooтpимувaчa, щo дoзвoляє лiзингoвiй фipмi 
пpиймaти вивaжене piшення щoдo клiєнтa нa 
пiдcтaвi бiльш дocтoвipнoї iнфopмaцiї [5, с. 231].

В межax бaнкiвcькo-лiзингoвoгo бiзнеcу 
бaнкiвcькi уcтaнoви oтpимaють нacтупнi пеpевaги: 

• лiзинг є дocить вигiдним iнcтpументoм для 
бiльшocтi бaнкiв, ocкiльки пiд лiзингoвими oпеpaцiями 
cлiд poзумiти викopиcтaння кopoткocтpoкoвиx aбo 
cеpедньocтpoкoвиx кpедитниx pеcуpciв;

• для бaгaтьox бaнкiв poзpoбленa oкpемa cтpaтегiя 
щoдo лiзингoвoгo бiзнеcу, тaк як oбcяги кpедитувaння 
дещo знизилиcь зa ocтaннiй piк, тoму лiзинг 
мoже cтaти тим iнcтpументoм, в якiй бaнки мoже 
нaпpaвляти тимчacoвo вивiльненi кopoткocтpoкoвi 
pеcуpcи пpи дocить виcoкiй дoxiднocтi; 

• в зacтaву дo бaнку пoтpaпляють пpедмет 
лiзингу, мaйнoвi пpaвa нa лiзингoвi плaтежi зa 
дoгoвopoм лiзингу; 

• лiзингoвa кoмпaнiя викoную pяд oбoв’язкiв, 
a caме: здiйcнює aнaлiз кpедитocпpoмoжнocтi, 
зaймaєтьcя низкoю теxнiчниx питaнь; 

• pизики бaнки пoдiляють з лiзингoвими 
кoмпaнiями, якi фiнaнcують зa paxунoк влacниx 
кoштiв вiд 5% дo 50% вiд cуми кoжнoгo пpoекту; 

• збiльшення клiєнтcькoї бaзи тa нapoщувaння 
кpедитнoгo пopтфелю. 

Oдним iз пеpшиx бaнкiв, щo cтвopив 
пiдкoнтpoльну coбi лiзингoву кoмпaнiю був 
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Виcнoвки. Нa cучacнoму етaпi poзвитку 
екoнoмiки мaйже вiдcутнi пеpедумoви для зaлучення 
iнвеcтицiйниx pеcуpciв, в пеpшу чеpгу, для вiдтвopення 
ocнoвниx фoндiв. Тoму лiзинг є iнвеcтицiйним 
меxaнiзмoм oнoвлення ocнoвниx зacoбiв, який у 
вcьoму cвiтi викopиcтoвуєтьcя бaнкaми як piзнoвид 
фiнaнcoвoї пocлуги i в тoй же чac є caмocтiйнoю гaлуззю 
небaнкiвcькoгo фiнaнcувaння. A в умoвax фiнaнcoвиx 
кpизoвиx явищ, cтвopення вигiдниx тaндемiв мiж 

piзними учacникaми iнвеcтицiйнoгo пpизведе лиш 
дo пoзитивниx pезультaтiв. В нacтупнi poки мoжемo 
cпpoгнoзувaти, щo кiлькicть незaлежниx лiзингoвиx 
кoмпaнiй буде зменшувaтиcя, a нa їx мicце пpийдуть 
iнвеcтицiйнi гpупи, дo cклaду якиx будуть вxoдити 
бaнки тa лiзингoвi кoмпaнiї. Cеpед пеpcпективниx 
нaпpямкiв cпiвпpaцi бaнкiв тa лiзингoвиx кoмпaнiй 
вiдмiтимo cек’юpитизaцiю лiзингoвиx зoбoв’язaнь тa 
випуcк oблiгaцiй.

Таблиця 2
Розподіл джерел фінансування лізингових операцій [2, с. 10]

Розподіл джерел фінансування лізингових операцій за 2013-2014 рр. млн.грн. 

Джерела 
фінансування

2013 рік 2014 рік
Юр. особи, 
млн. грн.

Частка 
%

Фін. комп. 
млн. грн.

Частка 
%

Юр. особи, 
млн. грн.

Частка 
%

Фін. комп. 
млн. грн.

Частка 
%

Власні кошти 3827,7 16 3,6 24,3 1554,8 27,7 2,8 1,1
Позичкові кошти, у 
т.ч. банківські кредити 19883 83,2 1 6,7 3829,2 68,1 249,4 98,5

Залучені кошти 39,7 0,2 1,3 8,8 116,7 2,1 0 0
Інші джерела 149,8 0,6 9 60,8 123,5 2,2 0,9 0,4
Всього 23900,2 100 14,8 100 5624,2 100 253,2 100
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В статье освещены сущность и особенности взаимодействия лизинговых компаний с банками в Украине. 
Определены основные причины необходимости деятельности лизинговых компаний. Исследованы различные 
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КОМУНІКАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
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У статті розглянуто питання комунікативного забезпечення процесу формування регіональної полі-
тики розвитку туризму. Представлено шляхи залучення громади до процесу формування регіо-
нальної політики розвитку туризму, виявлено найбільш активних її членів, побудовано схему їх 
впливу. Окреслено основні кроки громади, щодо розробки ефективної регіональної політики роз-
витку туризму. Приділено увагу виявленню критеріїв оцінки цілей, щодо туризму. Запропоновано 
ділення представників індустрії туризму на рівні. Обґрунтовано необхідність створення національ-
ної туристичної організації.
Ключові слова: громада, туризм, державна регіональна політика, мотивація, комунікація, процес. 

Сучасний стан світової економіки підтверджує 
думку, про те що регіони виступають головною 
рушійною силою національних господарств. Саме 
не рівні регіонів вирішуються такі завдання як від-
творення продуктивних сил, задоволення соціаль-
них потреб населення, створення та реалізація про-
ектів соціального – економічного розвитку. 

Регіональна туристична політика реалізується 
шляхом використання певних інструментів, таких як 
регіональні програми розвитку, завдяки приділенні 
уваги в них питанням концентрації фінансових, 
матеріальних, трудових та інших ресурсів, управ-
ління підприємств, організацій, установ, а особливо 
використання їх потенціалу, та забезпечення умов 
для кількісного та якісного зростання туристичних 
послуг. Концептуальний підхід до основ та процесу 
формування регіональної політики досліджували 
вітчизняні та зарубіжні вчені.

В даній статті особливу увагу присвячено комуні-
кативному забезпеченню процесу формування регіо-

нальної політики розвитку туризму та стратегічному 
плануванню на рівні громад.

Особливо актуальною виступає проблема регіона-
лізації оскільки рівень розвитку в цілому залежить від 
централізації та децентралізації країни, можливостей 
міжрегіонального співробітництва, рівня самостійності 
влади в регіонах, відношенню до проблемних територій, 
забезпеченість ресурсами тощо. В сьогоденні України 
ця проблематика є надзвичайно актуальною.

Цілісність та вмотивованість територіальної 
громади має вагоме значення для стану та розви-
тку туризму в регіоні. Щоб структурувати на орга-
нізувати територіальну громаду залучують різних 
суб’єктів місцевого розвитку туризму. Спільнота 
досягає кращого розуміння один одного у про-
цесі обговорення, пошуку шляхів над розв’язанням 
спільних проблем. Особливо це важливо в галуззі 
туризму, оскільки дає можливість зіставити інтереси 
певних індивідуумів, груп та регіональної громади 
в цілому, виявити перспективи та нові можливості. 
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У разі залучення представників різних напрямів 
туризму та населення стає можливим подолання 
таких соціальних стереотипів як: не можливість 
«роботи разом», «щось змінити», відсутність кон-
кретних довгострокових планів; тим самим підви-
щення трудового потенціалу регіональної громади. 

На основі досвіду українських міст було збудо-
вано схему процесу залучення регіональної громади 
до формування регіональної політики розвитку 
туризму (рис. 1).

Туристична галуззі потребує залучення усіх жите-
лів регіону до створення та підтримання позитивного 
іміджу, територіальна громада повинна бути проін-
формована, активна частина громади – мати можли-
вість вносити свої пропозиції, професіонали – брати 
участь у процесах розробки та реалізації політики. За 
для інформування, участі жителів регіону доцільно 
використовувати: програми цільового інформування 
громадськості; громадські приймальні; опитування, 
фокус-групи; слухання; робочі і тематичні групи з 
підготовки пропозицій до стратегічного плану; пред-
ставництво громадськості в міській раді під час ухва-
лення важливих рішень стосовно туризму; дебати; 
місцевий референдум; голосування з питань туризму 
через засоби масової інформації.

В світовій практиці широко використовують 
анкетування через систему освіти, оскільки вона 

пов’язана з широким колом населення через сім’ю, 
через місцеві газети, де текст можна з заповнити та 
переслати за адресую, шляхом телефонного опиту-
вання. За даними дослідження в областях України 
найчастіше використовують наступні види роботи з 
територіальною громадою при розробці туристичної 
стратегії: робочі групи, круглі столи, анкетування з 
окремих питань, громадські слухання, проведення 
науково-практичних конференцій, спільних нарад, 
міжрайонних семінарів, обмін досвідом [5, с. 153].

Інформують громадскість прохід реалізації 
обраної туристичної стратегії через засоби масової 
інформації, під час звітування або зустрічі керівни-
цтва області з населенням, через депутатський̆ кор-
пус, на веб-сайті обласної державної, на наукових 
конференціях, у наукових публікаціях, статтях. 

Державна регіональна політика в галуззі туризму 
на обласному рівні реалізується також завдяки 
залучення зацікавлених сторін, що реалізується 
депутатами, які були обрані населенням, шляхом 
формулювання наказів під час зустрічей̆ з ними, 
звітів, особистих прийомів громадян, що тривають 
постійно; на засідананях круглих столів громадських 
слуханнях, зборах громадян, зустрічах представни-
ків робочої групи, представників партнерів та заці-
кавлених сторін – представників бізнесу, державних і 
комунальних підприємств, громадських організацій, 

активних жителів області та ін (рис. 2.) 
За результатами опитування було 

з’ясовано, що у стратегічному плану роз-
витку туризму в регіоні найбільш активні-
шими та зацікавленими виявилися органи 
місцевого самоврядування, а найменш 
бізнес-асоціації̈, профспілки й органи 
самоорганізації̈ населення. Неможливо 
залучити всіх жителів регіону до розро-
блення плану розвитку туризму, тому важ-
ливо правильно обрати її представників, 
визначати зацікавлених сторін, інтересів 
у процесі та результатах впровадження 
стратегії̈ розвитку туризму в регіоні, та 
вірно оцінити вплив та важливість кож-
ного з цих суб’єктів для процесу розробки 
та реалізації обраної стратегії.

За для ефективної комунікації з регіо-
нальною громадою потрібно використо-
вувати різноманітні технології комунікації 
для відповідних громадян. 

Для представників індустрії туризму 
пропонується використовувати ділення 
на два рівня. Перший рівень, представ-
ники туристичного бізнесу які не можуть 
функціонувати без туристичній діяль-
ності, наприклад авіакомпанії туристичні 
агентства і готелі. Другий рівень ті які 
зможуть функціонувати навіть у відсут-
ності туризму. Прикладами таких під-
приємств можуть бути ресторани, таксі 
і більшість магазинів. В залежності від 
специфіки регіону підприємства можуть 
переходити з одного рівня на інший, деякі 
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Рис. 1. Схема процесу залучення регіональної громади
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магазини і таксі в невеликих курортних містечках є 
більш залежними від туристичної торгівлі ніж міс-
цеві клієнтів і отже можуть опинитися в скрутному 
становищі.

На основі емпіричних даних встановлено, що 
підприємства які заробляють 91-100% своїх дохо-
дів від туристів слід віднести до першого рівня. Тих 
хто заробляє 10-90% своїх доходів від туристів буде 
класифікуватися як підприємство другого рівня. Зро-
зуміло, що представників першого рівня потрібно 
більш активно залучати до розробки політики роз-
витку туризму. 

Згідно конкурентної стратегії Портера для того, 
що б зробити бізнес більш привабливим потрібно: 
диференціювати свої послуги чи продукт від інших 
на ринку, контролювати витрати, зосередитися на 
конкретному регіональному ринку продуктової 
лінійки або групі покупців. Якщо адаптувати вище 
наведені принципи до державної регіональної полі-
тики розвитку туризму, то саме за допомогою регіо-
нальної громади можна виділити вектори розвитку 
туризму в регіоні. 

У туризмі існує лише декілька бізнес продуктів 
або призначень які є дійсно унікальними і єдиними 
у своєму роді. В результаті багато підприємств та 
напрямки намагалися диференціювати себе від кон-
курентів спираючись конкретні образи. Тим не менш 
кожен напрям має щось унікальне «почуття місця». 
«Почуття місця», характер і спосіб життя які скла-
лися з часом в кожній громаді, вплинули на стиль 
будівництва, костюмів і місцеві звичаї. В умовах 
глобалізації, саме ці зв’язки з минулим є 
тим «унікальний», що може запропону-
вати регіон.

В трудомісткий промисловості такій 
як туризм важливо контролювати витрати. 
Але замість того, щоб визначати матері-
альні витрати в туризмі слід розглядати 
реальні витрати на робочу силу. Якщо 
розмір витрат включає рівень кваліфікації 
працівників, вірогідність задоволеності 
клієнтів збільшується, а це в свою чергу 
створює позитивний імідж регіону. Інвес-
тиції в навчання та нагородження праців-
ників значним чином впливає на рівнь 
продуктивності та якості послуг у сфері 
туризму. Деякі дослідження, які порів-
нюють німецьких і англійських робочих 
туризму, встановили, що німці які отри-
мали додаткове навчання і більш високу 
заробітну плату мають більш високу про-
дуктивність і надають більш якісне обслу-
говування ніж їхні британські колеги. Це 
також сприяє низькій швидкості плин-
ності кадрів тим самим знижуючи майбут-
ніх витрат на персонал.

Регіональна політика розвитку туризму 
повинна бути спрямована на певну групу 
туристів, потрібно зосередитися на сег-
менті або декількох сегментах. Особливу 
увагу приділяють таким характеристикам: 

1. Має бути вимірним, тобто можна визначити 
кількість туристів, їх купівельну спроможність.

2. Має бути доступним для рекламних акцій та 
турист зміг відвідати дестинацію. 

3. Має бути стійким (довгострокові відносини).
4. Дієві, в тому сенсі що можуть бути розроблені 

ефективні маркетингові програми.
Розвиток туризму – це динамічний процес, який 

повинен безперервно оцінюватися і адаптуватися, 
відповідно до ситуації, що складається в країні. 

Першим кроком є визначення громади бачення май-
бутнього в галуззі туризму і його місце в ній. Другий 
крок полягає у створенні місії. Опубліковані звіти місії 
як правило відносяться до обслуговування клієнтів і 
бажання бути еталоном країни яка встановлює стан-
дарти для своєї туристичної галузі. Третій крок полягає 
у створенні цілей. Цілі які країна прагне досягти. Чет-
вертий крок в процесі державного регіонального пла-
нування це визначення бажаних результатів: економіч-
ний, соціальний, державний. Вірно обрані цілі повинні 
бути виражені в письмовій формі так що не може бути 
ніяких сумнівів у тому що пропонується, бути вимірні 
так що можна визначити чи були вони досягнуті, бути 
конкретними тому відомо коли мета повинна бути 
досягнута, бути амбітними але досяжними.

П’ятий і останній крок створення інтегративної 
концепції довгострокового розвитку туризму. 

Добре налагоджена комунікації між громадою та 
органами державного управління, призводить до:

 1. Чітко сформульованого бачення, громада 
пропонує ефективний напрямок розвитку туризму 
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Рис. 2. Залучення регіональної громади до розробки 
регіональної політики розвитку туризму
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у державному та приватному секторі в довгостро-
ковій перспективі.

2. Успіх реалізації державної регіональної полі-
тики в галуззі туризму прямо пов’язаний з рівнем 
громадської участі в процесі її розробки бачення.

3. Ефективність розробленої програми підвищу-
ється, за умови існування постійного представника 
громади, що забезпечує реалізацію, моніторинг і 
оцінку результатів сформованої стратегії. 

Державна регіональна політика розвитку туризму 
не може бути успішно реалізований в рамках спів-
товариства без підтримки інших бізнес-інтересів 
у суспільстві та її громадян. Реалізація політики в 
галузі туризму буде набагато ефективнішою якщо 
запропоновані цілі матимуть тільки доброякісний 
вплив на вже існуючі підприємств в інших облас-
тях, таких як на рибальство, сільське господарство, 
лісове господарство та виробництво або матимуть 

допоміжну роль для цих галузей. Саме це включає в 
себе загальна оцінка переваг і недоліків, які громада 
буде розглядати підчас їх схвалення. 

Основні функції, щодо забезпечення процесу 
комунікації в багатьох країнах світу бере на себе 
національний туристичний офіс (НОТ), а також мар-
кетинг, розвиток, планування та дослідження, підтри-
мання національного продукту на зарубіжних ринках. 
Для України створення НТО перш за все необхідно 
для заохочення і полегшення розробки туристичного 
продукту, в якості посередника для отримання грантів 
і субсидій спрямованих на підвищення пропозиції та 
конкурентоспроможності країни.

Таким чином, вважаємо, що на етапі децентралізації 
є доцільним приділити увагу вивченню особливостей 
формування стратегії розвитку громад в галуззі туризму, 
та формувати державну регіональну політику узгоджено 
та з урахуванням планів та цілей обраних дистинаціями. 
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В статье рассмотрены вопросы коммуникативного обеспечения процесса формирования региональной поли-
тики развития туризма. Представлены пути привлечения общественности к процессу формирования регио-
нальной политики развития туризма, выявлены наиболее активных ее членов, построена схема их влияния. 
Определены основные шаги общины, по разработке эффективной региональной политики развития туризма. 
Уделено внимание выявлению критериев оценки целей в туризме. Предложено деление представителей инду-
стрии туризма на уровни. Обоснована необходимость создания национальной туристической организации.
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The article provides the communication process of forming a regional policy of tourism development. The article 
presents the ways of involving the community in the process of forming a regional policy of tourism development, 
was found the most active members, was built the scheme of their influence. Attention is also given to the basic steps 
of the community on the development of effective regional policy of tourism development. The attention is paid to 
the identification of criteria for assessing goals in tourism. It was offered the division of representatives of the tourism 
industry on the levels. The article presents the necessity of creating a national tourism organization.
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У статті розглянуто проблеми та специфіка діяльності інвестиційних фондів в Україні. Виявлено роль 
інвестиційної діяльності у розвитку країни та встановлена необхідність проведення активної інвести-
ційної політики. Визначено теоретичні підходи до сутності інвестиційних фондів та зазначено мету 
їх функціонування. Представлено ренкінг інститутів спільного інвестування України за доходністю, 
зроблено висновок про стан інвестиційного клімату в країні. Проаналізовано причини гальмування 
розвитку фондового ринку. Обґрунтовано необхідність розвитку інвестиційних фондів в Україні та 
розглянуто засоби вирішення пов’язаних з цим проблем.
Ключові слова: інвестиційний фонд, інститут спільного інвестування, фондовий ринок, інвестиції, 
активи інвестиційних фондів, фінансовий ринок.

Постановка проблеми. Основною передумовою 
економічного розвитку країни є інвестиційна при-
вабливість. Інвестиції впливають на загальний роз-
виток економіки, а також на розвиток окремих рин-
ків. Одним із найважливіших джерел інвестиційних 
ресурсів розвинених країн виступають інвестиційні 
фонди. Вони здатні вирішити проблеми, з якими сти-
каються непрофесійні вкладники, а також знизити 
ризик за допомогою диверсифікації, надати додат-
кові послуги тощо.

Нерозвиненість фондового ринку, нестабільна 
політична та економічна ситуація в Україні, недо-
статній рівень фінансової грамотності громадян, 
недовіра до інститутів спільного інвестування та 
несхильність значної частини потенційних інвес-
торів до ризику гальмує розвиток фондового ринку 
країни. Населення надає перевагу банківській сис-
темі, спрямовуючи вільні кошти на депозити.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми інвестиційної діяльності та розвитку інвести-
ційних фондів в Україні досліджували багато вітчиз-
няних вчених. Питанням дослідження сучасних 
проблем та аналізу можливостей розвитку фінансо-
вого ринку присвячена стаття «Фінансовий ринок 
в сучасних умовах» А. С. Басістий, О. І. Гусар [1]. 
В. А. Євтушевський визначив економічну роль 
фінансового посередництва та проаналізував сут-
ність інвестиційних фондів [2]. 

Проблеми інвестування України висвітлено в пра-
цях багатьох вітчизняних вчених-економістів, таких 
як: А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Кова-
ленко, С. В. Урванцева [3], С. В. Міщенко, С. В. Нау-
менкова [4] та багато інших.

Формулювання цілей. Метою статті є дослі-
дження проблем та специфіки діяльності інвестицій-
них фондів в Україні. Проаналізувати динаміку акти-
вів інститутів спільного інвестування та виявити 
лідируючі інвестиційні фонди.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інвестиційна привабливість є однією з головних пере-
думов економічного розвитку країни. Інвестиційна 
діяльність впливає на стан виробництва, рівень тех-
нічної оснащеності основних фондів підприємств, 
сприяє інноваційному розвитку, рішенню соціаль-
них та екологічних проблем. Будучи найважливішою 
складовою частиною підприємницької діяльності, 
інвестиції прискорюють розвиток підприємств усіх 
форм власності, окремих галузей і економіки в цілому.

Розширене суспільне відтворення, що включає й 
економічні компоненти, можливо за рахунок актив-
ної інвестиційної діяльності всіх складових наці-
онального господарства [1]. В цей час, досягнення 
необхідного рівня інвестицій можливо лише в умо-
вах розвитку реального сектора економіки, фінансо-
вих послуг та фінансового ринку.

З початком переходу України до ринкової еко-
номіки стає очевидною необхідність інвестиційних 
вкладень в економіку. Лише за наявності активної 
інвестиційної політики та ефективного викорис-
тання інвестиційного потенціалу країни можливий 
економічний розвиток держави.

Одним із головних інвесторів у корпоративному 
секторі є інвестиційні фонди. Вони залишаються 
найважливішим джерелом інвестиційних ресурсів 
для економіки багатьох розвинених країн. Все біль-
шому розвитку інвестиційних фондів сприяє глоба-
лізація світових ринків.

Головною передумовою появи в Україні інвес-
тиційних фондів була приватизація. Вона дала зна-
чний поштовх для розвитку діяльності зі спільного 
інвестування. У класичному вигляді, з точки зору 
їх природи та функцій, інвестиційні фонди почали 
створюватись в Україні у 2003 році, після прийняття 
у 2001 році Верховною Радою України Закону «Про 
інститути спільного інвестування (пайові та корпо-
ративні інвестиційні фонди)» [5].



20

# 2 (10) 2016

Інвестиційний фонд – це юридична особа, засно-
вана у формі закритого акціонерного товариства з 
урахуванням вимог, встановлених чинним законо-
давством, що здійснює виключну діяльність у галузі 
спільного інвестування [2, c. 127]. Інвестиційні 
фонди належать до портфельних інвесторів, які не 
орієнтуються на встановлення контролю за діяль-
ністю підприємств. Головним завданням таких фон-
дів є розв’язання проблем, які виникають у непрофе-
сійних інвесторів на ринку акцій, наприклад:

1) проблему вибору об’єкта інвестування. Для 
вирішення цієї проблеми інвестор повинен володіти 
великим обсягом достовірної інформації, а також 
бути компетентним у здійсненні інвестиційної діяль-
ності. Він повинен провести порівняльний аналіз в 
межах фондового ринку, визначити дохідність акцій 
окремих емітентів тощо, а це потребує не тільки 
фінансових знань, але й досвіду у цій діяльності;

2) не всі привабливі фінансові інструменти 
можуть бути доступними для дрібних непрофесій-
них інвесторів. До акції з найвищим рівнем ліквід-
ності мають доступ лише професіонали, які є учас-
никами біржових операцій.

Поряд з вирішенням проблем непрофесійних 
інвесторів, інвестиційні фонди мають ще й значні 
переваги:

• диверсифікація ризику вкладень, яка досяга-
ється завдяки розміщенню інвестиційним фондом 
вкладених коштів серед великої кількості галузей і 
компаній;

• вкладники не повинні постійно стежити за змі-
ною курсів та приймати поточні рішення, завдяки 
професійним менеджерам, які працюють на постій-
них засадах в інвестиційних фондах;

• високий рівень захисту прав та інтересів інвес-
торів. Це досягає шляхом функціонування спеціаль-
ної системи управління ризиком, а також жорсткого 
нагляду у багатьох країнах з боку регулювальних 
органів;

• здійснення додаткових послуг інвестиційних 
фондів, наприклад, автоматичне реінвестування 
дивідендів.

Разом із тим у діяльності інвестиційних фондів 
закладено серйозний недолік. Він полягає у тому, що 
фонди можуть дестабілізувати ринок цінних папе-
рів, особливо біржовий, якщо одночасно вдадуться 
до купівлі-продажу цінних паперів [3, c. 237].

Акумульовані кошти інвестиційним фондом роз-
міщуються в облігаціях, акціях та інших інструмен-
тах фінансового ринку. Це дає змогу отримувати 
дохід на свої кошти більший, ніж пропонує банків-
ська система.

За формою організації інвестиційні фонди поді-
ляються на корпоративні та пайові.

Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ) формується 
з активів, що належать інвесторам на праві спільної 
часткової власності, перебувають в управлінні ком-
панії з управління активами та обліковуються нею 
окремо від результатів власної господарської діяль-
ності [4, c. 323]. Такі фонди не є юридичною особою.

Корпоративні інвестиційні фонди (КІФ) створю-
ються у формі відкритого акціонерного товариства і 
проводять діяльність виключно зі спільного інвесту-
вання [5].

Залежно від порядку здійснення діяльності інвес-
тиційні фонди можуть бути: 

1) відкритого типу, при якому фонд зобов’язаний 
здійснювати викуп цінних паперів, емітованих цим 

Таблиця 1
Ренкінг інвестиційних фондів України [6]

Назва інвестиційного фонду КУА Дохідність, %
Відкриті (за липень-вересень 2015 р.)

ОТП Класичний ТОВ «КУА «ОТП Капітал»« 5.28
УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних 

Паперів ТОВ «КУА «Універ Менеджмент» 3.89

Альтус-Депозит «Альтус ассетс актiвiтiс» ТОВ КУА 3.69
Інтервальні (за липень-вересень 2015 р.)

УЛІСС ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ 
РЕЗЕРВ» 3.20

Діамант – Інтервальний ТОВ «КУА «Діамант Інвест 
Менеджмент» 1.94

ІС-Холдинг-Збалансований ТОВ «КУА «ІС-Холдинг» 0.93
ЗАКРИТІ (НЕВЕНЧУРНІ) (за липень-вересень 2014 р.)

ПАТ «ЗНКІФ «Прем’єр Фонд Облігацій» ТОВ «КУА «АЛЬФАВІН КАПІТАЛ» 1 195.74
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ»

ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА» 145.91

ПІФ «ОТП Інвест» ТОВ «КУА «ОТП Капітал»« 28.74
ВЕНЧУРНІ (за 2014 р.)

ПНВІФЗТ «Український оптімум» ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ 
ФОНДИ» 33.33

ПАТ «ЗНВ КІФ «САНТІМ» ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг» ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг» 30.19
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвес-

тиційний фонд «ФРМ-СТРАТЕГІЯ»
ТОВ «КУА «ФАЙНЕНШЛ 
РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ» 26.18
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інститутом спільного інвестування, у будь-який час 
за вимогою інвесторів;

2) інтервального типу, при якому інститут спіль-
ного інвестування зобов’язаний здійснювати викуп 
цінних паперів, емітованих цим фондом, на вимогу 
інвесторів протягом періоду обумовленого у про-
спекті емісії та не рідше одного разу на рік;

3) закритого типу, при якому інститут спіль-
ного інвестування не зобов’язаний викупати цінні 
папери, емітовані цим фондом, до його реорганіза-
ції або ліквідації.

При виборі інвестором фонду слід звернути 
увагу на деякі параметри: сума інвестування; строк, 
на який інвестор згоден віддати гроші; інвестиційна 
стратегія фонду та інвестиційний темперамент інвес-
тора. Головним чинником все ж таки залишається – 
співвідношення прийнятного ризику до очікуваної 
доходності. Інвестиційний фонд відкритого типу є 
найбільш привабливим для інвесторів, не схильних 
до великого ризику, тому що вони завжди мають 
змогу покинути фонд та обміняти цінні папери на 
грошові кошти у будь-який час. 

Для полегшення вибору інвестором того чи іншого 
фонду, аналітиками ринку розробляються рейтинги, 
які враховують дохідність фондів та їх ризикованість 
порівняно з фондами з таким самим напрямом діяль-
ності. Фонди, які мають високий рейтинг, мають най-
вищий рівень доходу та найнижчий рівень ризику, і 
навпаки, фонди з найнижчим рейтингом забезпечують 
найнижчий рівень доходу та високий рівень ризику. 
З лідируючими інвестиційними фондами України за 
дохідністю можна ознайомиться у таблиці 1.

Якщо прослідкувати динаміку ринку інвестицій-
них фондів, зображену на рис. 1, можна побачити 
позитивну динаміку активів інститутів спільного 
інвестування.
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Рис. 1. Динаміка активів інститутів  
спільного інвестування, млн. грн. [7]

Ускладнені ринкові умови, зокрема й падіння 
фондових індексів останнім часом, а також відсут-
ність передумов і стимулів як для кількісного росту, 
так і для якісного розвитку індустрії на тлі хвилі 
законодавчих та регуляторних новацій та ініціатив, 
були чинниками, що зберігали низхідну динаміку 
більшості секторів інститутів спільного інвесту-
вання та стримували їхнє зростання [8]. У цей час 
збільшення кількості інвесторів у венчурних фондах 
та активне нарощення обсягів вкладень у цих фон-
дах сприяло зростанню активів.

У цілому на 30.09.2015 найбільшу вагу в ІСІ 
за обсягом коштів мали вітчизняні корпоративні 

інвестори, частка яких зросла за квартал із 75.6% 
до 75.9%. Частка роздрібних місцевих вкладників, 
незважаючи на зростання суми їхніх сукупних інвес-
тицій, несуттєво скоротилася у межах 6.3% [8].

Кількість зареєстрованих інститутів спільного 
інвестування станом на 01.04.2016 зменшилась 
порівняно з 2015 роком та дорівнювала 1168. Розмір 
активів продовжив зростати та станом на 31.01.2016 
складав 247 813 млн. грн.

Отже, позитивна динаміка активів інвестиційних 
фондів зумовлена здебільшого за рахунок венчур-
них фондів. Одна з причин підвищеного інтересу 
до венчурних фондів у тому, що вони не зобов’язані 
розкривати інформацію про своїх учасників. Іншою 
причиною зростаючої уваги до таких фондів є мож-
ливість використання великої кількості інструментів 
для організації фінансових потоків усередині групи 
компаній. Наприклад, фонди можуть видавати кре-
дити підприємствам, акціями або корпоративними 
правами яких володіє цей венчурний фонд. Ще 
одна перевагою венчурних фондів, мабуть сама зна-
чуща, – сплата податку на прибуток здійснюється 
по закінченні терміну діяльності фонду. Обмежень 
по термінах існування фонду у законодавстві немає, 
тому власники фонду не замислюються скільки 
такий фонд отримає прибутку і скільки необхідно 
буде сплатити податків.

Рівень розвитку діяльності зі спільного інвес-
тування в Україні все ще залишається невисоким. 
Загалом, у країні інвестиційна активність внутріш-
ніх та зарубіжних інвесторів значною мірою стри-
мується за рахунок несприятливого інвестиційного 
клімату. Це зумовлено, насамперед, недосконалістю 
законодавчої та нормативно-правової бази, її частої 
зміни, нерозвиненість фондового ринку, відсутності 
системи страхування ризику інвесторів, неста-
більною політичною та економічною ситуацією в 
країні. Також стримуючими факторами розвитку 
інвестиційної діяльності залишається недостатній 
рівень фінансової грамотності громадян, недовіра 
до інститутів спільного інвестування та несхиль-
ність значної частини потенційних інвесторів до 
ризику. Отже, вільні фінансові кошти найчастіше 
вкладаються в банківську систему у вигляді депо-
зитів. Потенційні інвестори нехтують інвестицій-
ними фондами, які є потужним інструментом акти-
візації інвестиційної діяльності в країні, обираючи 
більш надійні способи вкладання коштів. Це сприяє 
гальмуванню розвитку фондового ринку країни, а 
також зменшенню його ліквідності.

Висновки. Загальний розвиток економіки країни, 
а також окремих ринків: ринку реальної продукції 
та послуг, фінансового ринку – безпосередньо зале-
жить від динаміки інвестиційної діяльності. Лише за 
наявності активної інвестиційної політики та ефек-
тивного використання інвестиційного потенціалу 
країни можливий економічний розвиток держави.

Інвестиційні фонди покликані для розв’язання 
проблем, які виникають у непрофесійних інвесто-
рів на ринку акцій. Різноманітність видів інститутів 
спільного інвестування створює проблему вибору 
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інвестором свого фонду, саме тому аналітики прово-
дять аналіз ринку інвестиційних фондів та створю-
ють рейтинги за різними критеріями.

Загальна динаміка активів на ринку інститутів 
спільного інвестування України залишається пози-
тивною, але це здебільшого зумовлено збільшенням 
кількості інвесторів у венчурних фондах та активне 
нарощення обсягів вкладень у цих інститутах. Незва-
жаючи на це, рівень розвитку діяльності зі спільного 
інвестування у країні все ще залишається невисоким.

Збільшення вкладень населення до інвестицій-
них фондів можливо лише при розширенні фондо-

вого ринку, тобто за умови його активізації. Хоча 
інвестиційні фонди значно поширилися на фондо-
вому ринку України, але є ще багато невирішених 
проблем. Для успішного їх розв’язання необхідно 
використати зарубіжний досвід, врахувавши вітчиз-
няні реалії. Лише за таких умов цей бізнес зможе 
запрацювати на повну потужність. Отже, для розви-
тку інвестиційних фондів в Україні треба почати з 
діалогу між учасниками ринку і виконавчою та зако-
нодавчою гілками влади, у подальшому залученням 
державної підтримки і можливості застосування 
зарубіжної практики у цьому напрямі.
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У статті розкрито економічну сутність інфляційного таргетування як монетарного режиму. Проана-
лізовані умови запровадження таргетування інфляції в Україні. Досліджено взаємозв’язки між неза-
лежністю Національного банку України та основними макроекономічними показниками. На підставі 
проведеного аналізу, виокремлено основні фактори, які перешкоджають швидкому та ефективному 
переходу до повномасштабного інфляційного таргетування та оцінено перспективи функціонування 
даного режиму в Україні.
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гнучке курсоутворення.

Постановка проблеми. У березні Національ-
ний банк України заповнив інформаційний простір 
новинами про майбутній перехід до інфляційного 
таргетування. Аргументуючи необхідність нових 
орієнтирів грошово-кредитної політики вимогами 
МВФ і прикладом інших країн, які вже пройшли цей 
шлях – щоправда, в дещо інших трендах світової 
економіки – Нацбанк розраховує, що даний механізм 
дозволить забезпечити стабільність цін і вивести 
Україну зі стану стагфляції, в який вона ввійшла 
в 2014 році. Сьогодні залишається дискусійним 
питання щодо доцільності такого кроку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми інфляційного таргетування досліджувало 
багато зарубіжних та вітчизняних вчених, серед 

яких фахівці Міжнародного валютного фонду – 
С. Роджер, Дж. Рестрепо, К. Гарсіа, вчені з амери-
канських дослідницьких центрів та університетів – 
Ф. Мишкін, О. Бланшар, Д. Ромер, представники 
вітчизняної економічної науки – А. Гриценко, 
В. Міщенко, Т. Кричевська, О. Петрик, В. Лепушин-
ський, П. Нікіфоров та ін.

Формулювання цілей статті. Аналіз параметрів 
поточного монетарного режиму України, а також 
визначення рівня їх відповідності режиму інфляцій-
ного таргетування. 

Виклад основного матеріалу. Термін «таргету-
вання» означає встановлення певних цілей (target, з 
англ. – ціль). Таргетування інфляції є відносно новим 
монетарним режимом. Теоретично, таргетування 
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інфляції передбачає встановлення та дотримання 
інфляційної цілі за допомогою комплексу заходів, які 
приймаються державними органами влади.

Отже, інфляційне таргетування – це система 
монетарного устрою, яка визначається офіційним 
проголошенням кількісної мети інфляції на серед-
ньостроковий період з врахуванням того положення, 
що стабільна інфляція буде реалізована в довгостро-
ковому періоді [2, c. 73]. 

Основними елементами монетарного режиму 
ІТ є: визначення центральним банком стабільності 
цін головним завданням монетарної політики та 
встановлення чітких кількісних показників рівня 
інфляції; використання центральним банком усіх 
інструментів монетарної політики для досягнення 
поставленої цілі; високий рівень операційної неза-
лежності центрального банку; відповідальність 
центрального банку за досягнення встановленого 
цільового показника інфляції; проведення монетар-
ної політики на основі оцінки інфляційного тиску та 
інфляційних очікувань. 

Традиційно передумови, необхідні для запрова-
дження ІТ, поділяють на чотири групи: 

• інституційна незалежність – центральний банк 
повинен мати правову й економічну незалежність, 
бути вільним від фіскального і політичного тисків. 

• розвинена технічна інфраструктура – передба-
чає наявність високого рівня кваліфікації аналітиків 
та надійної статистичної бази для моделювання і 
достовірного прогнозування рівня інфляції, визна-
чення технічних параметрів режиму; 

• досконала економічна структура – передбачає 
дерегуляцію цін, мінімальний рівень доларизації та 
імпортозалежності економіки, стійкість до неперед-
бачуваних коливань обмінного курсу й світових цін 
на сировину тощо; 

• розвинена фінансова система, для забезпечення 
стабільності якої необхідно мати стійку банківську 
систему та розвинений фінансовий ринок [1, с. 38-50].

Головними мотивами переходу до режиму ІТ для 
України є: висока та нестабільна інфляція, потреба у 
новій довгостроковій монетарній парадигмі для під-
тримання довгострокового інноваційного розвитку та 
справедливого розподілу доходів, необхідність про-
ведення незалежної антициклічної монетарної полі-
тики, що здатна долати шоки, спричиненні валют-
ними та фінансовими кризами, отримання нових 
траншів в рамках програм кредитування МВФ тощо.

Проаналізуймо, чи достатньо сформовані переду-
мови для запровадження ІТ в Україні.

Інституційна незалежність НБУ. Особливістю 
реалізації монетарної політики НБУ є те, що у вітчиз-
няному правовому полі існують засади, відповідно 
до яких, на перший погляд, можна зробити висновок 
щодо адекватності чинної нормативно-правової бази 
умовам ІТ. Центральному банку властиві характерні 
ознаки органів виконавчої влади, але при цьому його 
суттєвою відмінністю виступає те, що він виведений 
з-під юрисдикції Кабінету Міністрів України. Це є 
основним фактором, який має забезпечувати його 
незалежність. Але НБУ підзвітний Президенту та 

Верховній Раді України, які наділені повноважен-
нями щодо призначення на посаду і звільнення з 
посади Голови Правління, формування Ради НБУ. 
Основним завданням останньої є щорічне розро-
блення Основних засад грошово-кредитної політики 
та здійснення контролю за реалізацією монетарної 
політики, тобто за діяльністю Правління НБУ [6].

Вважаємо, що такий порядок розподілу повно-
важень не є обґрунтованим, оскільки Рада НБУ 
здійснює свою діяльність на громадських засадах 
і її склад формують представники законодавчої і 
виконавчої влади, що створює реальні умови для 
зовнішнього втручання у визначення грошово-кре-
дитної політики. Крім цього, при розробленні Осно-
вних засад грошово-кредитної політики використо-
вуються макроекономічні показники, розраховані 
урядом. Застосування цих прогнозних показників у 
процесі формування і проведення монетарної полі-
тики не забезпечують надійної основи через те, що 
можуть визначатися на базі політичної доцільності, 
без належної економічної обґрунтованості. Це може 
бути причиною помилок у плануванні та реаліза-
ції заходів з монетарної політики для ефективного 
впливу на інфляцію.

Згідно із статтею 5 Закону України «Про Наці-
ональний банк України», одержання прибутку не є 
метою діяльності центрального банку, тому пози-
тивний результат підлягає перерахуванню до Дер-
жавного бюджету України. Але щороку законами 
України «Про Державний бюджет України» вста-
новлювалася норма щодо авансового перерахування 
реально ще не отриманих доходів, що здійснювалося 
шляхом додаткової емісії на покриття видатків дер-
жавного бюджету з усіма негативними наслідками 
для економіки. 

В Законі України «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2015 рік» зазначено, що НБУ здійснює роз-
поділ прибутку за 2014 р. і перераховує не пізніше 
11.05.2015 р. до державного бюджету кошти на 
загальну суму не менше 65,4 млрд. грн, тобто майже 
втричі більше у порівнянні з попереднім роком. Зазна-
чене перерахування могло бути частково відтерміно-
ване на підставі звернення НБУ у разі погодження з 
Міністерством фінансів України. Водночас, на вимогу 
останнього, НБУ зобов’язаний перерахувати до держ-
бюджету кошти у розмірі до 25% від суми прибутку 
в період з початку року до 11.05.2015 р. згідно з 
визначеним графіком [5]. Очевидно, уряд, плануючи 
збільшення надходжень від НБУ, намагався покра-
щити свою платоспроможність, зменшити дефіцит 
бюджету ціною зростання рівня інфляції.

Вищенаведене свідчить про відсутність фактич-
ної фінансової незалежності НБУ. Більш того, під-
тверджується закономірність – рівень незалежності 
грошово-кредитної політики центрального банку 
прямо пропорційний зростанню дефіциту бюджету: 
чим більші проблеми з покриттям дефіциту бюджету, 
тим менша автономія регулятора. Отже рівень 
автономії центрального банку тісно пов’язаний із 
бюджетною політикою держави та станом макроеко-
номічного середовища в цілому.
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Макроекономічна та фінансова стабільність, 
розвиток фінансового ринку. Загальний обсяг держав-
ного боргу України зберігає тенденцію до зростання. 
Протягом останніх 5 років сукупний обсяг держав-
ного боргу зріс більш ніж втричі до 1 424,13 млрд. грн. 
(67,66 млрд. дол. США в еквіваленті) станом на 
01.06.2015 р. Для порівняння, у 2014 році державний 
борг складав 825,41 млрд. грн. В структурі загального 
державного прямого та гарантованого боргу тради-
ційно переважає зовнішній борг, 64% сукупного обсягу, 
60% прямого та 88,4% гарантованого державою боргу 
станом на 01.06.2015 р. [3, с. 9].

В 2015 році сума виплат за борговими 
зобов’язаннями перевищила обсяг міжнародних 
валютних резервів, що введе до збільшення рівня 
ризику оголошення дефолту за зовнішніми борго-
вими зобов’язаннями уряду.

Втрата частини ресурсного потенціалу банків-
ською системою в 2014 р., зумовлена відпливом депо-
зитів і погіршенням ліквідності та платоспромож-
ності банків, досягла таких обсягів, що найближчим 
часом держава очевидно не зможе розглядати банків-
ську систему як потенційного фінансового донора. За 
перші 9 місяців 2015 р. фінансовий результат біль-
шості комерційних банків був від’ємним – банківська 
система зазнала 52,2 млрд. грн. збитку [4]. В сучасних 
умовах триває очищення банківської системи від про-
блемних та неплатоспроможних банків з одночасним 
переходом їх клієнтів на обслуговування до більш 
фінансово стійких банківських установ.

Аналіз стану банківської системи України за 
2008-2015 рр. дозволяє виділити такі невирішені 
проблеми її розвитку, що дестабілізують фінансову 
систему: 

• низький рівень та якість капіталізації комерцій-
них банків; 

• зниження рівня ліквідності банківських установ;
• значний обсяг проблемних активів у портфелях 

банків і проведення ними надто ризикових операцій; 
• недосконала система захисту вкладів фізичних 

осіб, що посилює недовіру населення до фінансових 
установ і загострює проблему формування ресурсної 
бази банків; 

• «відтік депозитів», зростання масштабів готівко-
вого обігу та активізація «чорного» ринку валюти, у 
зв’язку з введенням НБУ адміністративних обмежень;

• висока концентрація капіталу в групі найбіль-
ших банків, що може призвести до розширення 
практики домовленостей і змов великих банків між 
собою, проведення валютних спекуляцій; 

• втрата іміджу серед іноземних інвесторів тощо. 
Слабкий вплив процентної політики, особливо, 

зміни офіційних ставок рефінансування, на темпи 
інфляції опосередковано вказує на монопольну при-
роду інфляційних процесів в Україні. Справді, у 
структурі споживчого кошика, що використовується 
для розрахунків індексу інфляції (ІСЦ), частка про-
дуктів харчування перевищує 50%, що значно вище 
показників у сусідніх країнах, які мають порівнянний 
з українським рівень доходів населення. У резуль-
таті, якщо скласти частки продовольчих сировин-

них товарів і адміністративних цін, то виявиться, що 
не менш як 40% кошика ІСЦ, становлять товари й 
послуги, на ціни яких монетарна політика не може 
вплинути. Відсутність чіткого розмежування поняття 
«чистої інфляції», що розраховується виключно за 
індексами ринкових цін, і «брудної інфляції» (з ура-
хуванням індексів адміністративно регульованих 
цін), а також в цілому непрозорий режим розрахунку 
макроекономічних показників, що враховуються під 
час монетарного регулювання, робить неможливим 
побудову точної та надійної економетричної моделі 
прогнозування цільового рівня інфляції та відсте-
ження впливу інструментів грошово-кредитної полі-
тики на економіку України для адекватного реагу-
вання на мінливі економічні процеси. Тому в умовах 
дії ІТ НБУ повинен мати у своєму розпорядженні 
добре розвинену технічну інфраструктуру збору і 
обробки економічної інформації, аналізу оператив-
них статистичних даних, досконалу систему каналів 
комунікації з громадськістю. 

Щодо оцінки сприятливості економічної струк-
тури, то МВФ використовує такі індикатори як: сту-
пінь відкритості економіки, рівень доларизації еко-
номіки, коефіцієнт впливу на інфляцію обмінного 
курсу, чутливість до цін на сировину [1, c. 46]. 

Українська економіка є відкритою, про що свідчить 
показник зовнішньоторговельної квоти, слабо дивер-
сифікованою, енергозалежною, з високою часткою 
сировинного та споживчого імпорту, що найбільш 
чутливий до коливання цін на світових ринках. Частка 
експорту товарів і послуг у ВВП коливається у межах 
50-70% ВВП, що підтверджує критичну залежність 
української економіки від зовнішньоторговельної 
кон’юнктури. А як відомо, у відкритій імпортозалеж-
ній економіці, в умовах зростання рівня доларизації 
та нерозвинутого фінансового ринку вплив обмінного 
курсу на інфляцію здійснюється миттєво. Саме тому, 
у вітчизняній економіці все ще найбільш вагомим 
залишається канал обмінного курсу трансмісійного 
механізму монетарної політики.

Провівши розрахунки рівня депозитної та кре-
дитної доларизації в Україні з 2008 р. до 2015 р. ми 
можемо зробити наступні висновки: 

– рівень доларизації економіки впродовж всього 
аналізованого періоду перевищує граничнодопус-
тиме значення (30%); 

– найвищий рівень кредитної доларизації про-
стежувався 2008 р. і дорівнював 59,1%, депозитної 
доларизації – 2015 р. у розмірі 55,9%, що на 6,3 в.п. 
більше ніж у 2009 р.; 

– вищий рівень доларизація активів (кредитів) 
співпадає з періодами підвищених темпів інфляції 
в країні, а доларизація пасивів відображає недовіру 
населення до монетарної політики, яку проводить 
центральний банк країни. 

Вплив динаміки валютного курсу посилився із 
переходом на гнучке курсоутворення згідно з поста-
новою НБУ від 06.02.2014 р. Вважаємо, що перехід 
до системи відносно плаваючого обмінного курсу 
гривні в даний період був необґрунтованим, оскільки 
в Україні не були створенні належні передумови 
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для ринкового встановлення обмінного курсу. Полі-
тична нестабільність, активізація девальваційних 
очікувань суб’єктів ринку, валютні спекуляції тощо 
спричинили додатковий тиск на гривню та, як наслі-
док, зростання рівня інфляції. З іншого боку, зміна 
режиму валютного курсу є сигналом для банківської 
системи про потребу запровадження власного хеджу-
вання від валютних ризиків та необхідність розвитку 
форвардного ринку (внутрішні ринки форвардних та 
ф’ючерсних контрактів, на сьогодні, є нерозвине-
ними та неліквідними в Україні), адже вже не можна 
покладатися на те, що НБУ завжди утримуватиме 
постійний обмінний курс гривні до долара. Крім 
цього, за гнучкого обмінного курсу реагування може 
здійснюватися за допомогою поєднання заходів у 
сфері обмінного курсу, грошово-кредитної політики 
й політики доходів. 

Висновки. Виходячи з вищенаведеного аналізу, 
можна стверджувати, що в Україні не було сфор-
мовано достатніх передумов для запровадження ІТ 
та переходу до гнучкого курсоутворення. Однак, 
як свідчить міжнародний досвід, жодна з країн, які 
запроваджували ІТ, не мала ідеальних економічних 
передумов. Дослідження, проведене МВФ, показало, 
що нові ринкові економіки на момент запровадження 

ІТ виконували вимоги щодо технічної інфраструк-
тури на 29%, стійкості фінансової системи на 41%, 
інституційної незалежності на 59% і економічної 
структури на 36%. У багатьох випадках покращення 
умов відбувалося вже після переходу до ІТ. Звичайно, 
відсутність належно сформованих передумов запро-
вадження ІТ перешкоджає досягненню інфляційного 
таргету на початкових етапах, але не унеможливлює 
імплементацію даного режиму. 

Для успішної реалізації політики інфляційного 
таргетування необхідна ефективна бюджетно-подат-
кова система, гнучкий обмінний курс без сумнівних 
валютних обмежень, здорова і сильна банківська 
система, працюючі ринки капіталу і довіра до цен-
тробанку. При сукупності вищезазначених факторів 
українська економіка буде демонструвати вражаючі 
темпи зростання, що дозволить підвищити добробут 
народу і країни загалом.

Оскільки чинники впливу на інфляцію мають як 
монетарний, так і немонетарний характер, ефектив-
ність ІТ в Україні залежатиме від взаємоузгодженості 
дій центрального банку та уряду. Механізм коорди-
нації дій НБУ та уряду при реалізації в умовах ІТ 
грошово-кредитної та фіскально-бюджетної політик 
відповідно потребує детального дослідження.
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Стаття присвячена впливу просвітництва, господарських товариств, фінансів,економіки та кооперації 
на розвиток освіти на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ-початку ХХ ст. Висвітлено 
вклад кожного суб’єкта в розвиток освітньо-наукових процесів. Економічна думка західноукраїн-
ських територій ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. сформувалася під впливом досліджень видатних україн-
ських учених того часу. Наприкінці ХІХ ст. на території України діяло багато наукових товариств, 
котрі відігравали значну роль у координації науково-економічних пошуків та налагодженні інформа-
ційних зв’язків між вченими того часу. Не дивлячись на складні соціально-економічні та політичні 
умови розвитку економіки цих територій, український кооперативний рух став важливим фактором 
господарського, культурного і духовного піднесення українського народу. Подвижницька діяльність 
вчених,фінансистів,економістів, організаторів та активних учасників кооперативних товариств була 
спрямована на формування системи теоретичних знань і практичних навичок ведення господарства, 
організації торгівлі як підростаючому поколінню, так і дорослому населенню регіону,яка успішно 
використовувалась для підвищення рівня фінансово-економічної та кооперативної грамотності.
Ключові слова: просвітництво, економічна думка, західноукраїнські землі, кооперативний рух, еко-
номічний розвиток, союз, фінансово-кредитні установи, освіта.

Постановка проблеми. Вплив просвітництва, 
господарських товариств, фінансів,економіки та 
кооперації на розвиток освіти на західноукраїнських 
землях у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. є 
важливим об’єктом досліджень. 

Особливості розвитку освітньо-наукових процесів 
на території Західних земель, перш за все, залежали від 
соціально-економічної політики головуючої імперії, 
формувалися по мірі становлення економічного мис-
лення населення західноукраїнських земель та накопи-

чення обсягу економічних знань, які за своєю суттю є 
універсальними. Важливу роль в становленні та розви-
тку економічної думки західноукраїнських земель на 
зламі ХІХ–ХХ ст. відіграло формування кредитно-бан-
ківської системи з числа банків, кредитних кооперати-
вів, фондів та страхових товариств. Розвиток освіти на 
західноукраїнських землях за часів Австрійської імпе-
рії та міжвоєнної Польщі здійснювався силами госпо-
дарських та культурно-просвітніх товариств, які були 
зацікавлені у підготовці висококваліфікованих кадрів.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вплив просвітництва, господарських товариств, 
фінансів,економіки та кооперації на розвиток освіти 
на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – 
початку ХХ ст. є мало поширеною серед україн-
ських дослідників економічного профілю та більш 
часто попадає у фокус науковців-педагогів. Загальні 
теоретико-методологічні засади розвитку еконо-
мічної освіти поглиблюють такі українські вчені, 
як В. Андрущенко, Б. Гершунський, Л. Заглинська, 
М. Згуровський, В. Ільїн, В. Кремень, В. Луговий, 
О. Лукомська, Н. Ничкало, Г. Товканець та ін. Ретро-
спективні особливості розвитку економічної аспекти 
розглянуто в працях таких науковців, як О. Вербова, 
В. Вісин, З. Гіптерс, С. Голубка, С. Злупко, І. Зуляк, 
К. Кондратюк, І. Потапюк, Л. Потапюк та ін.

Мета дослідження. На основі викладеного 
можна сформулювати мету,яка полягає у дослі-
дженні важливості просвітництва, господарських 
товариств, фінансів,економіки та кооперації на роз-
виток освіти на західноукраїнських землях у другій 
половині ХІХ – початку ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вплив фінансів, економіки та кооперації на розви-
ток освіти на західноукраїнських землях у другій 
половині ХІХ – початку ХХ ст стали періодом вели-
чезних випробувань, що було зумовлено приналеж-
ністю етнічних українських територій до складу двох 
потужних імперій та, як наслідок, їх складним соці-
ально-економічним, політичним й національним ста-
новищем. Не дивлячись на це, досліджуваний період 
характеризувався поступовим нарощенням обсягу 
товарообороту, розширенням сфер та галузей вироб-
ництва, формуванням споживчої, виробничої, кредит-
ної, сільськогосподарської та торгівельної кооперації. 
Такі фундаментальні зміни в соціально-економічному 
та політичному житті населення мали неабиякий 
вплив на становлення освіти та культури західноукра-
їнських земель. На сьогодні немає цілісної картини 
зміни економічної думки на території цього регіону 
ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст., які б базувалася на сучасній 
методології наукових досліджень, єдиного погляду на 
соціально-економічні наслідки подій та вклад кож-
ного з діячів тогодення в культурно-освітню та нау-
ково-педагогічну спадщини України.

Особливості розвитку освітньо-наукових проце-
сів на території Західних земель, перш за все, зале-
жали від соціально-економічної політики головуючої 
імперії, формувалися по мірі становлення економіч-
ного мислення населення західноукраїнських земель 
та накопичення обсягу економічних знань, які за 
своєю суттю є універсальними. У 1795 році відбувся 
третій поділ Речі Посполитої (до складу якої входили 
українські землі) між Російською, Австрійською 
імперіями та Королівством Пруссії. Так, час волода-
рювання Австро-Угорщини на землях заходу Укра-
їни тривав з того часу й до моменту розпаду імперії 
Габсбургів, тобто починаючи з 70-х р. ХVІІІ ст. до 
1918 року. В цей час до австро-угорських територій 
належали Буковина, Волинь, Галичина, Закарпаття, 
Західне Поділля. Інші українські землі знаходились 

під владою Росії. Не дивлячись на офіційне закрі-
плення влади австрійської імперії, вплив польської 
шляхти залишався потужною силою формування 
соціально-економічних відносин на досліджуваних 
територіях. Переконаність австрійського уряду у 
існуванні загрози приєднання українських земель до 
Російської імперії, поширенні проросійських погля-
дів, ідей соціалізму та соціалістичної літератури, 
була сформована представниками минулої польської 
влади і заважала налагодженню продуктивних еко-
номіко-політичних відносин між Галичиною та Від-
нем. Даний період характеризувався досить склад-
ним соціально-економічним становищем, якому 
були притаманні: 

Колоніальний характер економіки західноукраїн-
ських земель, подвійний національний гніт. Боротьба 
австрійської влади проти соціалістичних ідей серед 
західноукраїнського населення, все ж таки, сприяла 
формуванню програм економіко-політичної неза-
лежності України, хоч і у складі Австро-Угорщини. 

Важкі соціально-економічні умови життя селян-
ства після скасування кріпацтва в 1848 р. (більше 
90% західноукраїнського населення було задіяне в 
сільському господарстві, 44% з яких знаходилися за 
межею бідності [7, с. 23]) та започаткування аграр-
ної реформи на західноукраїнських землях: офіційне 
припинення юридичної залежності господарювання 
селянина від поміщика та започаткування сплати крі-
посних повинностей; виділення селянству землі за 
умов надмірного оподаткування їх діяльності тощо.

Намагання польської шляхти законсервувати еко-
номічний стан західних земель, сформований у попе-
редні періоди, які породжували процес гальмування 
промислового розвитку й зародження капіталізму та 
вели до поширення залишків феодалізму.

Гальмування розвитку промисловості (в т.ч. 
машинобудівної, металообробної, хімічної, тран-
спортної інфраструктури) західного краю та її кус-
тарно-ремісничий характер; збереження низької 
енергоефективності та енергоозброєності промисло-
вих підприємств; штучне завищення цін на продукти 
монопольної соляної промисловості, яке вело селян 
до соляного голоду тощо.

Деформація структури промислового потенці-
алу регіону шляхом надмірної експлуатації покла-
дів природних ресурсів західноукраїнських земель 
та орієнтація виробництва на видобуток й первинну 
переробку сировини (розвиток галузей сировинного 
характеру – нафтовидобувної, озокеритної, лісо-
пильної та борошномельної); переважна відсутність 
складових економічного потенціалу регіону (мате-
ріально-технічних, трудових ресурсів відповідного 
рівня) для забезпечення виробництва кінцевого про-
дукту споживання, що породжувало необхідність 
його імпортного заміщення. 

Перетворення західноукраїнських земель на 
ринок збуту, коли обсяги внутрішнього та зовніш-
нього торговельного обігу зростали швидшими тем-
пами, ніж розвивалися продуктивні сили регіону.

Фінансово-економічна залежність розвитку про-
мисловості та аграрного сектору економіки регіону 
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від іноземного капіталу (австрійського, німецького, 
французького, бельгійського, англійського, амери-
канського), що сприяло процесу концентрації капі-
талів та укрупнення виробництва ззовні.

Очевидно, що така політика уряду Відня й ново-
створені умови господарювання на заході України 
не слугували стимулом для формування та розви-
тку освітньо-наукових процесів в економіці країни. 
Першочерговою метою сільського населення було 
забезпечення умов існування, а не особистого роз-
витку та професійного самовдосконалення, що в 
свою чергу призводило до відсутності підготовлених 
кадрів необхідної кваліфікації як основи розвитку 
переробної промисловості та налагодження повного 
циклу виробництва й реалізації продукції. Як наслі-
док: негативні риси дикого капіталізму, відсутність 
трудового законодавства, процеси ліцитації та про-
летаризація селянства, реакційна податкова полі-
тика австрійського уряду, призвели до зародження 
та панування кооперативного руху як економічної 
основи національно-визвольного руху, засобу нако-
пичення й збагачення, знаряддя боротьби з потуж-
ними інонаціональними конкурентами тощо. 

Загалом на території Галичини та Буковині до 
початку Першої світової війни діяло близько 7 тисяч 
різних громадських організацій, здебільшого коопе-
ративного типу, що об’єднували 500 000 осіб. Аналіз 
значної кількості історичних джерел науковців – оче-
видців подій досліджуваного періоду та вчених сучас-
ності показав, що до числа основних кооперативних 
та просвітницьких організацій, діяльність яких впли-
нула на розвиток господарства, зокрема щодо підви-
щення професійно-кваліфікаційного рівня, загального 
розвитку й культури населення західноукраїнських 
територій, доцільно віднести [2; 3; 4; 7]:

Просвітницьке товариство «Просвіта» (1868 р.), 
діяльність якого була сконцентрована на навчанні 
фахівців економічного профілю за напрямами: 
торговельне законодавство, наука про торгівлю та 
купецькі звичаї, «купецьке книговодство», купецькі 
рахунки, товарознавство, торговельна географія, 
торговельна переписка, касове діловодство, торго-
вельні вправи, спільництво тощо; формуванні еко-
номічного мислення селянства та його долучення 
до аграрної культури; створення українських біблі-
отек з читальнями; активній видавничій діяльності 
програмних книжок та юридичних публікацій, 
щорічного календаря для народу; виданні першого 
українського підручника з торгівлі «Наука о това-
рах» та роботи «Порадник торговельний» тощо. За 
період існування товариство створило українські 
професійні школи (наприклад, Торговельну школу у 
Львові, 1911 р.), страхове товариство та банк «Дніс-
тер» і «Карпатія», 540 крамниць, 257 кас взаємодо-
помоги та шпихлярів, декілька спілок, громадських 
фондів кредитування; утримувало три школи – чоло-
вічу й жіночу, господарські і торговельну.

Українське Педагогічне Товариство «Рідна 
Школа» (1881 р., м. Львів), яке займалося вирішен-
ням проблем початкової, середньої, вищої освіти; 
наданням моральної і матеріальної допомоги учням 

та студентам; здійснювало видавництво щорічного 
календаря, шкільних підручників і читанок, журна-
лів «Дзвінок» та «Учитель»; активно відстоювало 
права викладання та навчання українською мовою 
тощо. Протягом своєї діяльності товариство опіку-
валося 5 учительськими семінаріями, 7 бурсами, 
10 гімназіями, 8 фаховими школами, 23 дитсадками, 
4 постійними ремісничими курсами та ін. 

Кооперативне торгівельне підприємство (піз-
ніше – Союзне об’єднання споживчих кооперати-
вів) – перший український кооператив «Народна 
торгівля» (1883 p., м. Львів), яке спеціалізувалося 
на експорті товарів українського виробництва (коо-
перативного та приватного) та імпорті колоніальних 
товарів; забезпечувало навчання населення заходу 
організації та веденню власної торгівлі; здійснювало 
створення власних складів, крамниць, філейних 
оптових комор; займалося фінансуванням видавни-
чої діяльності (газета «Діло» та «Господар і промиш-
ленник»); готувало кваліфіковані кадри для власних 
потреб; організовувало проведення «Заочного освіт-
нього письмового курсу» для молодшого персоналу 
та інших курсів для працівників торгівлі; надавало 
матеріальну підтримку у навчанні молоді за кордо-
ном; здійснювало наукові дослідження у галузі спо-
живчої кооперації. На початку ХХ ст. дана організа-
ція мала 19 філій (93 кооперативи, 1244 члени) і вела 
співпрацю з 831 крамницею. 

Господарське товариство «Сільський господар» 
(Крайовий союз господарсько-торгових спілок)  
(1899–1944 р.), діяльність якого була спрямована на 
активну пропаганду сільськогосподарських знань 
серед західного населення; створенні виробничих і 
господарських спілок; організації проведення кур-
сів, з’їздів, виставок; створення бібліотек, читалень, 
сільськогосподарських і промислових шкіл, дослід-
них станцій, зразкових господарств; посередництво 
при купівлі та збуті землі, штучних добрив, продуктів 
тваринництва, сільського господарства та реманенту; 
виданні тижневика «Господарська часопись» й 27 бро-
шур серії «Бібліотека сільського господаря» тощо.

Крайовий Молочарський Союз «Маслосоюз» 
(1900–1944 рр.), який спеціалізувався на віднов-
ленні й розвитку кооперативного молочарства 
заходу України; здійсненні виробничої та торгівель-
ної діяльності; прилученні селянства до знань про 
сільське господарство та тваринництво; заснуванні 
сироварень; організації діяльності парових моло-
чарень з метою пастеризації молока; налагодженні 
процесу контролю якості; заснуванні ветеринарних 
аптек та пунктів; створенні фондів ветеринарної 
опіки при місцевих молочарнях; здійсненні стра-
хування великої рогатої худоби; проведенні дослі-
джень у сфері селекційно-племінної та санітарно-
ветеринарної діяльності; підготовці кваліфікованих 
кадрів відповідного напрямку. При «Маслосоюзі» 
діяло 136 районних молочарень (1600 станцій збору 
молока та сметани), 26 гуртових крамниць і більше 
50 пунктів роздрібної торгівлі. 

Крайовий Союз Ревізійний (РСУК, 1905 р.), який 
був центром інформаційно-координуючих функцій з 
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поширення та реалізації кооперативних ідей; виділяв 
кошти на закупівлю та поширення літератури серед 
населення західних земель; видавав часопис «Коопе-
ративна Республіка», тижневик «Господарсько-коо-
перативний часопис» та інші серії підручників для 
кооперативного навчання й економічної освіти; здій-
снював функції центру підготовки кадрів для укра-
їнської кооперації, шляхом організації очних та зао-
чних, вакаційних кооперативних курсів; забезпечував 
проведення навчальних екскурсій до Данії та Швеції 
тощо. В середині ХХ ст. РСУК об’єднував 3 455 коо-
перативів та потужних організацій тогодення.

Засобами таких громадських організацій відбува-
лася підтримка діяльності двох кардинально різних 
за своїми поглядами суспільно-політичних течій – 
ліберально-буржуазної (народовецької) та (москво-
фільської або русофільської), кожна з яких з часом 
заручалася підтримкою значної кількості освітньо-
наукових, політичних діячів, студентства та неосві-
ченої молоді. 

Важливу роль в становленні та розвитку еконо-
мічної думки західноукраїнських земель на зламі  
ХІХ–ХХ ст. відіграло формування кредитно-банківської 
системи з числа банків, кредитних кооперативів, фондів 
та страхових товариств. З метою сприяння розвитку кре-
дитної кооперації урядом Австрії було засновано фонд 
Франца-Йосифа, визначена щорічна допомога у вигляді 
надання державних позик, субсидіювання новоство-
рених кооперативів, пом’якшення податкової політики 
тощо [1, с. 308]. Серед числа фінансово-кредитних уста-
нов, які здійснювали короткострокове та довгострокове 
кредитування кооперативних установ та поодиноких 
підприємців, варто відмітити: Крайовий союз кредит-
ний (ЦКБ, 1898 p.), Центральний союз українських хлі-
боробських райфайзенських спілок «Селянська Каса» 
(1903 р.), банк «Рустикальний» (1867-1883 рр.), банк 
Крилошанський (1876-1883 рр.), АБ Земельний Банк 
Гіпотечний (1910 р.), Український Кооперативний Банк 
(1917 р.), кооперативний банк «Дністер» (1895 р.), укра-
їнський кредитний кооператив «Віра» (1894 р.), кредит-

ний кооператив системи Райфайзена (1889 р.) [1, с. 310; 
7, с. 33, 151-153].

Основним питанням вчених-економістів того 
часу було порівняння ефективності надання банків-
ського та лихварського кредитів, які досить часто 
підводили селян до боргової ями надто високими 
процентними ставками та фактичною відсутністю 
законодавства щодо врегулювання фінансово-кре-
дитних відносин. Основним джерелом накопичення 
капіталу у цій сфері національного господарства був 
закордонний капітал, концентрація якого у галузях 
сільського господарства та промисловості західних 
земель створювала фактичне розмежування між 
номінальними та реальними власниками підприєм-
ницьких потужностей. 

Наступним етапом розвитку економічної та сус-
пільно-політичної думки західного краю стала І сві-
това війна (1914-1918 рр.). Цей етап знаменувався 
приходом на землі Галичини військ Росії; початком 
поступового знищення потужних кооперативних 
організацій та їх надбань; закриттям бібліотек, часо-
писів та книгарень; арештами впливових культур-
них й політичних діячів; знищенням сформованого 
роками освітньо-наукового потенціалу України [5]. 

Висновки. Таким чином, розвиток освіти на 
західноукраїнських землях здійснювався силами 
господарських та культурно-просвітніх товариств, 
які були зацікавлені у підготовці висококваліфіко-
ваних кадрів; створювали та опікувалися діяльністю 
навчальних закладів різного рівня, бібліотек, чита-
лень тощо; організовували курси та проводили зао-
чні лекції для працюючих осіб; активно займалися 
видавничою діяльністю; залучали до навчального 
процесу мандрівних вчителів-інструкторів тощо. 
Кооперативний рух на території західного краю 
виявився фундаментом зародження організацій, 
діяльність яких стала економічним, фінансовим та 
кооперативним підґрунтям розвитку економіки та 
культурно-освітніх процесів західних земель у дру-
гій половині ХІХ – початку ХХ ст. 
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Статья посвящена влиянию просвещения, хозяйственных обществ, финансов, экономики и кооперации на 
развитие образования на западноукраинских землях во второй половине XIX-начале ХХ в Вложение каждого 
субъекта в развитие образовательно-научных процессов. Экономическая мысль западноукраинских террито-
рий II пол. XIX – нач. ХХ в. сформировалась под влиянием исследований выдающихся украинских ученых 
того времени. В конце XIX в. на территории Украины действовало много обществ, которые играли значитель-
ную роль в координации научно-экономических изысканий и налаживании информационных связей между 
учеными того времени. Несмотря на сложные социально-экономические и политические условия развития 
экономики этих территорий, украинский кооперативное движение стало важным фактором хозяйственного, 
культурного и духовного подъема украинского народа. Подвижническая деятельность ученых, финансистов, 
экономистов, организаторов и активных участников кооперативных обществ была направлена на формиро-
вание системы теоретических знаний и практических навыков ведения хозяйства, организации торговли как 
подрастающему поколению, так и взрослому населению региона, успешно использовалась для повышения 
уровня финансово-экономического и кооперативного образование.
Ключевые слова: просвещение, экономическая мысль, западно-украинские земли, кооперативное движение, 
экономическое развитие, союз, финансово-кредитные учреждения, образование.
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The article is devoted to the impact of education, economic partnerships, finance, economics and cooperation on 
the development of education at Western lands in the late nineteenth and early twentieth centuries. Contribution of 
each subject to the development of educational and scientific processes was revealed. Economic thought of Western 
territories of the second half XIX – early twentieth century was formed under the influence of prominent Ukrainian 
scientists of the time. In the late nineteenth century in Ukraine there were many scientific societies, which played 
a significant role in coordinating scientific and economic information of searching and establishing links between 
scientists of the time. Despite the difficult socio-economic and political conditions of economic development of these 
areas, Ukrainian cooperative movement has become an important factor in economic, cultural and spiritual elevation of 
Ukrainian nation. Selfless work of scientists, financiers, economists, organizers and active participants of cooperative 
societies was aimed to form a system of theoretical knowledge and practical skills in farming, trade organization as 
the younger generation and the adult population of the region, which has been successfully used to increase the level 
of financial, economic and cooperative literacy.
Keywords: education, economic thought, Western land, the cooperative movement, economic development, alliance, 
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У статті розглянуто сутність терміну фінанси та фінансового ринку, обґрунтовано основні функції 
фінансового ринку та наведений їх аналіз. Досліджено поняття фінансового ринку у працях відомих 
вчених. Проведено аналіз існуючих методів розкриття сутності фінансового ринку та теоретичне уза-
гальнення системи фінансових відносин. Наведені основні завдання Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Обґрунтовано 
сутність економічної системи, наведено її складові та проведено дослідження економічного життя 
суспільства в Україні. Розглянуто стан економічної системи в Україні. Наведено аналіз необхідності 
капіталовкладень в економіку України.
Ключові слова: фінанси, фінансовий ринок, фінансові активи, фінансові зобов’язання, економічна 
система, грошові фонди, фінансові ресурси, капіталовкладення, соціально-економічні відносини, 
фінансові послуги, соціально-економічний прогрес, фінансові інститути. 

Постановка проблеми. Однією з проблем роз-
витку системи економічних відносин в державі є 
з’ясування сутності фінансового ринку та взаємо-
відносин, що виникають в межах його дії. Саме зна-
чення «кругообіг фінансів» є важким для розуміння 
і постає проблемою для функціонування учасників у 
цих взаємовідносинах. Для підтримання встановле-
ного рівня економічної сталості в державі, забезпе-
чення її потрібними ресурсами включаючи фінанси, 
наявності потрібної їй кількості інвестицій, особливе 
значення відіграє характеристика фінансового ринку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Функціонування та дослідження фінансового ринку 
обширно розкривається у російські, українській та 
іноземній літературі. Особливої уваги цьому питанні 
приділяють такі вчені: О. Д. Василик, С. І. Юрій, 
В. М. Суторміна, В. М. Опарін, О. Р. Романенко, 
П. І. Юхименко, В. М. Федорова, Л. Л. Лазерник, 
М. Л. Худолій, В. М. Шелудько та інші. Але надалі 
поняття «фінансового ринку» є суперечливим.

Мета дослідження. Метою статті є розкриття 
сутності фінансового ринку та теоретичне узагаль-
нення системи фінансових відносин.

Виклад основного матеріалу. Фінансовий ринок 
відіграє важливу роль у фінансовій системі. Для того 
щоб розкрити сутність фінансового ринку, розгля-
немо суть поняття «фінанси».

Фінанси – сукупність грошових відносин, в про-
цесі яких здійснюється формування і використання 
фондів грошових ресурсів, для здійснення економіч-
них, політичних і соціальних задач [1, c. 368].

Фінансовий ринок є центром сучасної ринкової 
економіки. Стан економіки можна визначити тільки 
завдяки фінансового ринку.

Особливо з погляду економістів, поняття фінан-
сового ринку різноманітне.

О. Д. Василик розглядає фінансовий ринок як 
механізм перерозподілу фінансових ресурсів окре-

мими суб’єктами підприємницької діяльності, дер-
жавою і населенням, між учасниками бюджетного 
процесу, деякими міжнародними фінансовими 
інститутами [2, с. 319].

За визначенням С. І. Юрія, фінансовий ринок 
являє собою механізм торгівлі фінансовими акти-
вами, обов’язковими атрибутами якого є чіткі пра-
вила торгівлі, наявність професійних учасників та 
розвинена ринкова інфраструктура [3, с. 191].

В. М. Суторміна, В. М. Радзієвська та Б. С. Сте-
ценко зазначають, що фінансовий ринок – це еко-
номічний простір, на якому формуються і функці-
онують відносини між його учасниками з при воду 
купівлі продажу фінансових фондів [4, с. 12].

На думку В. М. Опаріна, фінансовий ринок – це 
сукупність обмінно-перерозподільчих відносин, 
пов’язаних з процесами купівлі продажу фінансових 
ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та 
фінансової діяльності [5, с. 207].

Такі автори, як О. Р. Романенко, С. Я. Огородник 
та М. С. Зязун, фінансовий ринок визначають як 
сукупність економічних відносин, пов’язаних із роз-
поділом фінансових ресурсів, купівлею продажом 
тимчасово вільних коштів і цінних паперів [6, с. 33].

П. І. Юхименко, В. М. Федоров, Л. Л. Лазебник у 
політико-економічному значенні фінансовий ринок 
вважають ринком, на якому визначається попит і про-
позиція на різноманітні фінансові ресурси [7, с. 414].

Л. М. Худолій визначає фінансовий ринок як сис-
тему грошових відносин, що випливають у процесі 
купівлі продажу фінансових ресурсів [8, с. 124].

В. М. Грідчіна, В. Б. Захожа, Л. Л. Осіпчук 
фінансовий ринок характеризують у такий спосіб: 
«Фінансовий ринок – це система економічних від-
носин, у процесі яких розподіляються та перероз-
поділяються фінансові активи країни під впливом 
попиту та пропозиції на них з боку різних суб’єктів 
економіки» [9, с. 185].
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В. В. Ковальов стверджує, що фінансовий ринок 
являє собою організовану або неформальну систему 
торгівлі фінансовими інструментами [10, с. 35–36].

С. Л. Лондар і О. Б. Тимошенко зазначають, що 
фінансовий ринок – це складова частина інфраструк-
тури фінансової системи, яка забезпечує територі-
альне (місце, віртуальне місце), часове і функціо-
нальне здійснення трансакцій суб’єктів національної 
та міжнародної економіки [11].

Є. Майовець, Х. Флюд розглядають фінансовий 
ринок як «ринок грошей, термінових, середньостро-
кових і довгострокових кредитів і фондових ціннос-
тей (акцій, облігацій та інших видів цінностей)» [12].

В. М. Іванов характеризує фінансовий ринок 
як місце купівлі продажу фінансових ресурсів і 
сукупність інститутів, які забезпечують їх обіг, 
тобто сукупність соціально економічних відносин у 
сфері трансформації бездіяльних коштів у позичко-
вий капітал через кредитно фінансові інститути на 
основі попиту і пропозиції [13, с. 3].

В. М. Шелудько визнає, що фінансовий ринок 
являє собою систему економічних та правових від-
носин, пов’язаних із купівлею продажем або випус-
ком та обігом фінансових активів [14, с. 11].

В. В. Михальський обґрунтовує суть фінансового 
ринку як середовища, в якому відбувається розподіл 
та перерозподіл ресурсів відповідно до економіко 
правових відносин [15, с. 18].

М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна 
розглядають фінансовий ринок як систему економіко 
правових відносин, що пов’язані з випуском та обі-
гом фінансових інструментів [16, с. 7].

С. В. Ковальчук, І. В. Форкун дають таке автор-
ське визначення фінансового ринку: «Фінансовий 
ринок – це сфера специфічних економічних від-
носин, у процесі яких формується попит та пропо-
зиція на фінансові ресурси та за допомогою фінан-
сових посередників здійснюється акт їх купівлі 
продажу» [17, с. 449].

Сутність фінансового ринку відображається 
у його функціях. Фінансовий ринок виконує такі 
функції:

– активна мобілізація тимчасово вільного капі-
талу з різних джерел;

– ефективний розподіл акумульованого віль-
ного капіталу між численними кінцевими його 
споживачами;

– визначення найефективніших напрямів роз-
міщення капіталу з позицій забезпечення високого 
рівня його дохідності;

– здійснення кваліфікованого посередництва між 
продавцями і покупцями фінансових інструментів;

– створення умов для мінімізації фінансових 
ризиків;

– прискорення обороту капіталу, що сприяє акти-
візації економічних процесів у державі [11].

На фінансовому ринку головну функцію регулю-
вання виконує держава в особі уповноважених орга-
нів влади та управління.

До органів, що здійснюють регулювання фінан-
сового ринку в Україні, належать Державна комісія з 

регулювання ринків фінансових послуг та Державна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Основні завдання Державної комісії з регулю-
вання ринків фінансових послуг такі:

– проведення єдиної державної політики у сфері 
надання фінансових послуг;

– розроблення і реалізація стратегії розвитку рин-
ків фінансових послуг;

– здійснення державного регулювання та нагляду 
за наданням фінансових послуг;

– захист прав споживачів фінансових послуг;
– сприяння інтеграції в європейський та світовий 

ринки фінансових послуг [11].
Основними завданнями Державної комісії з цін-

них паперів та фондового ринку є:
– забезпечення реалізації єдиної державної полі-

тики щодо розвитку і функціонування ринку цінних 
паперів в Україні;

– координація діяльності органів державної 
виконавчої влади з питань функціонування фондо-
вого ринку;

– забезпечення державного контролю за дотри-
манням законодавства України з питань функціону-
вання фондового ринку;

– упорядкування діяльності емітентів, торговців 
цінними паперами та інших фінансових посередників;

– створення умов для розвитку конкуренції між 
учасниками фондового ринку та здійснення контр-
олю за їх реалізацією.

Фінансовий ринок певним чином впливає на 
забезпечення суверенітету держави та реалізацію її 
національних інтересів [11].

Фінансовий ринок формує економічні відносини 
між суб’єктами економіки, щодо реалізації вартості 
та споживчої вартості, укладеної у фінансових акти-
вах. Економічні відносини, які виникають на фінан-
совому ринку передбачаються фінансовою політи-
кою держави та економічними законами [18, c. 255].

Фінансові активи складаються з фінансових 
вимог, що висовуються боржнику та надають право 
кредитору одержати від нього платежу.

Характерною ознакою фінансових активів є 
обов’язковість вимог до інших інституційних 
одиниць, які, будучи позичальниками, несуть 
зобов’язання перед своїми кредиторами. Фінан-
сові зобов’язання – обов’язки боржника перед 
своїм кредитором на оплату вимог, що йому вису-
ваються [19, c. 192].

Загалом, фінансовий ринок – це сукупність усіх 
фінансових активів країни, що є сферою реалізації 
фінансових відносин між продавцями та покупцями 
цих активів [11].

Економічна система нашої країни на сучасному 
етапі досягає підвищенню матеріального добробуту 
та подолання бідності.

Економічна система включає: трудові, природні 
та матеріально-речові ресурси [20, c. 324].

Найважливішою сферою людського суспільства є 
економічна система.

Економічна система – спосіб організації еконо-
мічного життя суспільства [20, c. 324].
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Важливу роль у суспільстві відіграють традиції, 
звичаї, поділ суспільства на касти та інші соціальні 
групи. Все це зупиняє соціально-економічний про-
грес, адже економічні проблеми вирішуються в різ-
них соціально-економічних формах господарства, 
по-рідному. На сьогодні у малорозвинених країнах 
важливу роль відіграє ВВП та держава. Вона через 
державний бюджет перерозподіляє певну частину 
національного доходу та спрямовує його на розвиток 
інфраструктури та надання підтримки незаможним 
верствам населення [20, c. 325].

До країн, де економічні зміни проходять повільно, 
належить наша Україна. Економіка України потре-
бує великих капіталовкладень, яких нема в країні, а 
надходження їх із-за кордону гальмуються недоско-
налим законодавством і нестабільністю суспільного 
розвитку. Сучасна економічна система України поєд-
нує старі і нові елементи, не всі з яких є прогресив-
ними. Часто серед них з’являються такі, що властиві 
менш розвинутим ринковим економікам [21, c. 280].

Незважаючи на те, що за останнє десятиріччя 
частка державної власності в економіці різко ско-
ротилася, а зросла частка різних форм недержавної 
власності, виробництво не відзначається високою 
ефективністю. Часто роздержавлення і приватизація 
підприємств проводились не прозоро і не на користь 
ефективного власника. У 2006 р. Україна отри-
мала статус країни з ринковою економікою, але на 
даний момент, жодна економічна система не існує в 
чистому вигляді [21, c. 280].

Висновки. Фінансовий ринок є складовою сфе-
рою фінансової системи в умовах ринкової економіки.

У країнах з розвиненою ринковою економікою 
функціонують високоефективні фінансові ринки, які 
забезпечують механізм перерозподілу фінансових 
ресурсів серед учасників ринку та сприяють ефектив-
ному розміщенні заощаджень серед галузей економіки. 

В Україні та інших країнах фінансові ринки перебува-
ють на різних стадіях розвитку та формування.

Завдяки фінансового ринку, мобілізуються та 
використовуються фінансові ресурси, які раніше 
мали цільове призначення.

Фінансовий ринок – це фінансовий барометр еко-
номіки. Він ефективно працює при стабільній зако-
нодавчій базі, низьких темпах інфляції в державі та 
певному балансі інтересів у суспільстві. Такі умови 
не завжди бувають, і тому фінансові ринки опиня-
ються в кризовій ситуації.

Щодо України, можна сказати, що вона має нее-
фективну систему захисту заощаджень громадян, 
обмежений доступ власників капіталів до інформації 
про певні підприємства, які реалізують цінні папери, 
недостатній рівень професійних знань учасників 
фінансового ринку, майже відсутні фінансові посе-
редники. Все це, а також слабке державне регулю-
вання фінансового ринку, зробили приємними лише 
обслуговування держави та короткострокові інвести-
ції спекулятивного змісту. Саму це визначало невели-
кий вплив фінансового ринку на ефективний розподіл 
грошей і капіталу в умовах ринкової трансформації.

Узагальнення світового досвіду державного регу-
лювання фінансового ринку дозволило обґрунтувати 
необхідність постійного вдосконалення форм і мето-
дів нагляду за фінансово-кредитними установами. 
А також доведено, що регулятивне навантаження, 
ступінь підтримки фінансових інститутів, вплив 
поточної та перспективної макроекономічної полі-
тики на ринках, що формуються, значно вищі, ніж на 
ринках індустріальних країн.

Україна мусить скористатись кращими світовими 
надбаннями господарювання та враховуючи власні 
особливості, побудувати економічну систему, засно-
вану на різноманітності форм власності і видах гос-
подарювання.
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В статье рассмотрена сущность термина финансы и финансового рынка, обоснованы основные функции 
финансового рынка и приведен их анализ. Исследовано понятие финансового рынка в трудах известных 
ученых. Проведен анализ существующих методов раскрытия сущности финансового рынка и теоретиче-
ское обобщение системы финансовых отношений. Приведены основные задачи Государственной комиссии 
по регулированию рынков финансовых услуг и Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому 
рынку. Обоснована сущность экономической системы, приведены ее составные и проведено исследование 
экономической жизни общества в Украине. Рассмотрено состояние экономической системы в Украине. При-
веден анализ необходимости капиталовложений в экономику Украины.
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gives its analysis. Investigates the concept of financial market in works of famous scientists. The analysis of existing 
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society in Ukraine. The state of the economic system in Ukraine. The analysis of the need for investment in the 
Ukrainian economy.
Keywords: finance, financial market, financial assets, financial liabilities, the economic system, monetary funds, 
financial resources, investment, socio-economic relations, financial services, socio-economic progress, and financial 
institutions.



36

# 2 (10) 2016

УДК 658.14

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НЕЇ
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«Харківський політехнічний інститут»

У статті досліджено поняття фінансової стійкості підприємства та фактори, що впливають на неї. 
Наведено порівняльний аналіз визначень фінансової стійкості вченими. Розглянуто поняття «фінан-
сової стійкості» з позиції теорії динамічних систем як один із варіантів взаємодії з навколишнім 
середовищем та представлено власне визначення даної категорії. Досліджені фактори, які впливають 
на фінансову стійкість. На основі статистичних даних розраховані типи фінансової стійкості підпри-
ємств України за видами економічної діяльності. Розширено класифікацію фінансової стійкості за 
рахунок таких класифікаційних ознак, як формами регулювання та клас фінансової стійкості.
Ключові слова: фінансова стійкість, підприємство, платоспроможність, рівень ризику, фактори, кла-
сифікація фінансової стійкості.

Постановка проблеми. В сучасних умовах гос-
подарювання вітчизняні підприємства функціону-
ють у економічних умовах, які постійно змінюються. 
Проте не лише вплив факторів зовнішнього серед-
овища негативно впливає на діяльність підприємств, 
а й відсутність забезпечення відповідного рівня 
фінансової стійкості. Позитивні значення показників 
фінансової стійкості є підґрунтям для нормального 
функціонування підприємств, поступового зрос-
тання їх економічного потенціалу, передумовою ста-
більного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблем фінансової стійкості підприємств 
присвячені праці таких вчених, як Бочаров В.В. [1], 
Ващенко Л.О. [2], Ковальов А.І. [3], Привалов В.П. 
[3], Крилов С.І. [4], Рималова Л.О. [5], Крухмаль О.В. 
[6], Цал-Цалко Ю.С. [7], Савицька Г.В. [8] та ін.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження поняття фінансової стійкості підприєм-
ства та факторів, що впливають на неї. Для вирішення 
мети сформульовані наступні завдання: проаналізу-
вати основні підходи та визначити поняття «фінан-
сова стійкість»; дослідити фактори, які впливають на 
фінансову стійкість, оцінити тип фінансової стійкості 
вітчизняних підприємств на основі статистичних 
даних, розширено класифікацію фінансової стійкості.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
поглядів багатьох вчених на фінансову стійкість дово-
дить, що вони визначають поняття фінансової стій-
кості як складне і багатофакторне, що обумовлюється 
економічним середовищем, в рамках якого здійсню-
ється діяльність підприємства, а також результатами 
його функціонування, здатністю адекватно реагувати 
на зміни внутрішніх і зовнішніх факторів.

Шеремет А.Д. визначає фінансову стійкість як 
певний стан рахунків підприємства, що гарантує 
його постійну платоспроможність. Сутністю фінан-
сової стійкості він вважає забезпечення запасів і 
витрат джерелами коштів для їх фінансування [9]. 

Дійсно, багато вчені визначають поняття «фінан-
сова стійкість організації» як рівень власних дже-
рел коштів підприємства для формування запасів і 
витрат. Іншими словами, фінансову стійкість органі-
зації визначають наявністю і питомою вагою влас-
них оборотних коштів підприємства. Можливо, таке 
трактування достатньою мірою виправдана, але, на 
наш погляд, вона навряд чи представить справжню 
картину фінансового становища суб’єкта господарю-
вання при різких коливаннях величини і структури 
оборотних коштів (наприклад, на підприємствах з 
яскраво вираженим сезонним характером роботи), а 
також у деяких галузях народного господарства, де 
оборотні активи становлять незначну частку майна 
організації в силу специфіки діяльності.

Досить точно виражають позицію більшості 
вітчизняних і багатьох зарубіжних авторів Бала-
банов І.Т., який вважає фінансово-стійким такий 
господарюючий суб’єкт, який за рахунок власних 
коштів покриває кошти, вкладені в активи, не допус-
кає невиправданої дебіторської та кредиторської 
заборгованості і своєчасно розраховується за своїми 
зобов’язаннями, тобто основою фінансової стійкості 
є раціональна організація та використання оборот-
них коштів [10]. Заслуговує на увагу підхід, за яким 
категорія «платоспроможність» визначається як 
синонім поняття «фінансова стійкість» [11; 12; 13]. 

Деякі автори стверджують, що поняття «фінансова 
стійкість» визначається, насамперед, рівнем стабіль-
ності в тенденціях розвитку фінансового механізму 
підприємства [14]. З цього випливає, що підпри-
ємство може володіти позитивною або негативною 
фінансовою стійкістю. Перша має місце у випадку 
поступального розвитку підприємства, економічного 
зростання, друга – при стійкі тенденції до спаду і 
можливого банкрутства. Головним критерієм є ста-
більність тенденцій і однозначність спрямованості 
динаміки показників. Позитивна фінансова стійкість 
передбачає розвиток підприємства на основі зрос-
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тання прибутку і капіталу при збереженні платоспро-
можності в умовах допустимого ризику, негативна – 
втрату платоспроможності, зниження прибутковості, 
спад виробничо-господарської діяльності і, в кінце-
вому рахунку, втрату фінансової стабільності.

Серед авторів, які досліджували сутність оцінки 
та управління фінансовою стійкістю, немає єдиної 
точки зору до визначення поняття «фінансова стій-
кість підприємства». Тому слід згрупувати основні 
точки зору на визначення поняття «фінансова стій-
кість підприємства» у табл. 1. 

Необхідно перед усім визначити сутність самого 
поняття – стійкість. Так, відомі економічні слов-
ники дають різну трактовку даного терміну. Stability 
(стійкість) – термін, що звичайно використовується 
в системах часткової (partial equilibrium) або загаль-
ної рівноваги (general equilibrium) для означення 
ступеня стійкості рівноважної ціни (equilibrium) або 
групи цін по відношенню до зовнішнього впливу на 
систему, який тимчасово відхиляє ціну від рівно-
важного рівня [15, с. 468]. У «Словнику синонімів 
української мови» подано таке трактування: «стій-
кий – який виявляє твердість, наполегливість, непо-
хитність у поглядах, не відступає перед труднощами, 
усталений [16, с. 87]». У «Новому тлумачному слов-
нику» термін «надійний» визначено також як безпеч-
ний, перевірений [17, с. 739]. 

Отже, тлумачення терміна «стійкість» ґрунтується 
на здатності зберігати певні параметри, властивості 
під впливом несприятливих умов як незмінність 
факту існування у довготривалому періоді. В еконо-
мічній науці стійкість підприємства розглядається в 
межах теорії динамічних систем як один із варіантів 
взаємодії з навколишнім середовищем. Згідно з цією 
теорією процес розвитку будь-якої системи може 
бути описаний векторним полем у фазовому про-
сторі, кожна точка якого задає реальний чи можливий 
стан системи, що еволюціонує [18, с. 53]. Точка, в якій 
стан системи не змінюється з перебігом часу, назива-
ється рівноважною. Система володіє стійкістю, якщо 
вона, відхилившись під впливом чинників від свого 
рівноважного стану, може повернутися у нього. Сис-
тема хитка, якщо за незначного впливу чинників вона 
не може знову набути рівноважного стану. Розмеж-
овують стійкість статичну та динамічну, зовнішню та 
внутрішню, успадковану [19, с. 137].

Таким чином, проведене дослідження доводить, 
що фінансова стійкість підприємства є наслідком 
збалансованості фінансових потоків, наявності 
коштів для забезпечення поточної діяльності протя-
гом певного періоду часу. Можна вважати її показни-
ком платоспроможності в довгостроковому періоді. 

За результатами аналізу підходів до визначення 
поняття «фінансова стійкість» пропонуємо фак-

Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «фінансова стійкість підприємства»

Автори Визначення поняття «фінансова стійкість підприємства»

Бочаров В. В. 
[1]

Це такий стан грошових ресурсів, який забезпечує розвиток підприємства переважно за 
рахунок власних коштів при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності при 
мінімальному рівні кредитного ризику

Ващенко Л. 0. 
[2]

Це такий стан грошових ресурсів, який забезпечує розвиток підприємства переважно за 
рахунок власних коштів, вказуючи на такі ознаки як платоспроможність, кредитоспромож-
ність та мінімальний рівень підприємницького ризику

Ковальов А.І, 
Привалов В.П 
[3]

Це фінансова незалежність підприємства, тобто здатність маневрувати власними коштами, 
достатня фінансова забезпеченість безперебійного процесу діяльності

Крилов С. І. [4] Це співвідношення власних та залучених коштів у структурі капіталу, характеризує фінан-
сову незалежність підприємства від залучених джерел фінансування

Риманова Л.О. 
[5]

Це економічна категорія, що виражає систему економічних відносин, при яких підприємство 
формує тенденцію збільшення фінансового потоку при суспільно можливих темпах розвитку, 
може при збалансованому залученні кредиту та коштів субсидування забезпечувати активне 
інвестування та приріст оборотного капіталу, стимулювати відтворення робочої сили, ство-
рювати фінансові резерви, брати участь у формуванні бюджету

Савицька Г. В. 
[8]

Це здатність суб’єктів господарювання функціонувати та розвиватися, зберігати рівновагу 
своїх активів та пасивів у зовнішньому та внутрішньому середовищах, що змінюються, та 
гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій перспек-
тиві у межах допустимого рівня ризику

Крухмаль О.В. 
[6] Це здатність системи протистояти зовнішнім факторам впливу

Цал-Цалко Ю.С. 
[7] Це стан активів підприємства, що гарантує йому достатню платоспроможність

Савицька Г. В. 
[8]

Це здатність суб’єктів господарювання функціонувати та розвиватися, зберігати рівновагу 
своїх активів та пасивів у зовнішньому та внутрішньому середовищах, що змінюються, та 
гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій перспек-
тиві у межах допустимого рівня ризику

Фролова Т.О 
[14]

Це стабільне перевищення доходів над витратами, яке забезпечує вільне маневрування гро-
шовими коштами підприємства та завдяки ефективному їх використанню сприяє безперерв-
ному процесу виробництва і реалізації продукції
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тори, які її визначають на впливають на неї (рис. 1). 
Першим фактором є платоспроможність. Тобто 
фінансово стійким є підприємство, яке в змозі під-
тримувати платоспроможність у довгостроковій 
перспективі. Наступним фактором є фінансування 
за рахунок власних коштів. Тобто, виходячи з двох 
ключових факторів, можна сказати, що фінансова 
стійкість – це такий стан фінансових ресурсів, який 
дозволяє підприємству фінансувати свою діяльність 
за рахунок власних коштів та залишатися платоспро-
можним у довгостроковій перспективі. Третім фак-
тором є фінансова незалежність підприємства. Тобто 
фінансово стійким вважається те підприємство, яке 
має фінансову незалежність від зовнішніх інвес-
торів. І останнім фактором виступає мінімальний 
рівень ризику.

 

Фінансова стійкість – ключові ознаки

платоспроможність

фінансування за рахунок власних коштів

фінансова незалежність підприємства

мінімальний рівень ризику

Рис. 1. Фактори, які впливають  
на фінансову стійкість

Отже, враховуючи фактори впливу і форму-
вання показника, можна сформулювати визначення 
фінансової стійкості підприємства як такого стану 
фінансових ресурсів, який би дозволив підприєм-
ству підтримувати платоспроможність у межах міні-
мального рівня ризику, фінансувати свою діяльність 
переважно за рахунок власних коштів та бути неза-
лежним від зовнішніх інвесторів. Далі, визначимо 
тип фінансової стійкості підприємств за видами 
економічної діяльності протягом 2010-2014 років на 
основі статистичних даних (табл. 2) [20]. Як видно 
з табл. 2, для суб’єктів господарювання України 
характерним є нестійкий фінансовий стан, що харак-
теризується дефіцитом нормальних джерел фінан-
сування (а саме власних оборотних коштів, корот-
кострокових та довгострокових позик) для повного 
фінансування сформованого обсягу запасів та витрат 
майбутніх періодів. Винятком є освіта, для якої при-
таманна нормальна фінансова стійкість, та фінан-
сова діяльність, що характеризується абсолютною 
фінансовою стійкістю. При цьому слід зазначити, що 
роботи висновок про стійкість фінансового сектора 
та відсутність кризових явищ у фінансуванні освіти 
на основі наведених даних некоректно з огляду на 
низьке значення матеріальних запасів у забезпеченні 
нормальної реалізації основної діяльності підпри-
ємств відповідної галузевої приналежності.

Таким чином, спостерігається постійна нестача 
власних оборотних коштів для формування запасів 
і витрат на підприємствах України за видами еконо-

мічної діяльності у 2010-2014 рр. виняток складають 
підприємств, які займаються фінансовою діяльністю.

Таблиця 2
Тип фінансової стійкості підприємств України  
за видами економічної діяльності  
у 2010-2014 рр. (на основі даних [20])

Вид економічної 
діяльності

На початок року

20
10

20
11

20
12

20
13 2014

Сільське господарство, 
мисливство та лісове госпо-
дарство 

нестійкий
нормальна 
фінансова 
стійкість

промисловість нестійкий

будівництво нестійкий
нормальна 
фінансова 
стійкість

торгівля, ремонт автомо-
білів, побутових виробів 
та предметів особистого 
вжитку 

нестійкий
нормальна 
фінансова 
стійкість

діяльність готелів та ресто-
ранів нестійкий

діяльність транспорту та 
зв’язку нестійкий

фінансова діяльність абсолютна фінансова 
стійкість

операції з нерухомим май-
ном, оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям

нестійкий

освіта нормальна фінансова 
стійкість

охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги нестійкий

надання комунальних та 
індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури 
та спорту 

нестійкий

Результати розрахунку наявності власних обо-
ротних коштів для формування запасів і витрат на 
підприємствах України за видами економічної діяль-
ності у 2010-2014 рр. за даними [20] представлені 
у таблиці 3. Таким чином, спостерігається майже 
за всіма підприємствами відповідно до виду еконо-
мічної діяльності нестача власних оборотних коштів 
для формування запасів і витрат.

Важливим вважаємо дослідити класифікацію 
фінансової стійкості з метою більш кращого розу-
міння даної категорії. Можна скористатися існуючими 
напрацюваннями щодо її класифікації [3; 4; 10; 11].

За характером виникнення: 
– абсолютна (фактично досягнута в поточному 

періоді при відсутності відхилень від заданої траєк-
торії розвитку підприємства); 

– нормативна (закладена у фінансовому плані на рік).
За способами управління: 
– консервативна (виникає завдяки реалізації 

більш обережної політики, яка характеризується 
мінімальним обсягом позикових коштів та операці-
ями з мінімальним ризиком); 
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– прогресивна (яка є результатом проведення 
більш досконалої політики, спрямованої на заво-
ювання нових ринків. При цьому має місце висока 
частка позикового капіталу, який використовується 
ефективно). 

З позиції корисності: 
– активна (спрямована на поліпшення фінансо-

вих результатів діяльності та виконання завдань дов-
гострокового розвитку підприємств); 

– пасивна (зосереджується на вирішенні більш 
загальних і порівняно швидко здійснюваних завдань 
і не передбачає серйозного втручання в розвиток 
виробництва).

З метою доповнення існуючої класифікації про-
понуємо наступні ознаки

За формами регулювання:
– яку можна регулювати;
– яку неможливо регулювати;
За класом:
– планова;

– прогнозована.
Так як можливості підвищення цієї стійкості 

повинні бути відображені у планах і прогнозах 
поліпшення фінансового стану підприємства. Оче-
видно, що в цьому випадку названі види стійкості 
можуть бути включені до складу виду «фінансова 
стійкість, яка підвищується» або «фінансова стій-
кість, яка знижується».

Висновок. У статті досліджено поняття фінан-
сової стійкості підприємства та факторів, що впли-
вають на неї. Проаналізовані основні підходи та 
визначити поняття «фінансова стійкість» та надано 
власне тлумачення даної категорії. Досліджені фак-
тори, які впливають на фінансову стійкість і угру-
повані у чотири групи: платоспроможність, фінан-
сування за рахунок власних коштів, фінансова 
незалежність, мінімальний рівень ризику. Оцінено 
тип фінансової стійкості вітчизняних підприємств 
на основі статистичних даних. Розширено класифі-
кацію фінансової стійкості.

Таблиця 3
Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів для формування запасів і витрат  
на підприємствах України за видами економічної діяльності у 2010-2014 рр., млн. грн.  
(на основі даних [20])

Вид економічної діяльності На початок року
2010 2011 2012 2013 2014

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство -30341,9 -31574 -28151 -26980 -16778
промисловість -277257 -288484 -289181 -311244 -315847
будівництво -55170,3 -56457 -58904 -56844 -40907,8
торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предме-
тів особистого вжитку -223869 -225908 -230577 -235907 -120887

діяльність готелів та ресторанів -6912,5 -7012 -7588 -8097 -8690
діяльність транспорту та зв’язку -71629,2 -75770 -80997 -82544 -76880
фінансова діяльність 18700,8 19807 19990 22770 23907
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг 
та надання послуг підприємцям -227904 -224007 -230975 -237101 -240988

освіта -71,8 -72,7 -73,8 -70 -70,9
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги -3031,3 -3000,7 -2533,9 -2548,4 -3303,2
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність 
у сфері культури та спорту -10754,6 -10281,2 -10025,1 -11186 -14826
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
И ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА НЕЕ

Гудкова Л.О.
магистр
Национального технического университета
«Харьковский политехнический институт»

В статье исследовано понятие финансовой устойчивости предприятия и факторы, влияющих на нее. Приведен 
сравнительный анализ определений финансовой устойчивости. Рассмотрено понятие «финансовой устойчи-
вости» с позиции теории динамических систем, как один из вариантов взаимодействия с окружающей средой 
и представлено собственное определение данной категории. Исследованы факторы, которые влияют на финан-
совую устойчивость. На основе статистических данных рассчитаны типы финансовой устойчивости предпри-
ятий Украины по видам экономической деятельности. Расширена классификация финансовой устойчивости 
за счет таких классификационных признаков, как формами регулирования и класс финансовой устойчивости.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, предприятие, платежеспособность, уровень риска, факторы, 
классификация финансовой устойчивости.

THE STUDY OF THE CONCEPT OF FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISE  
AND THE FACTORS AFFECTING IT

Gudkovа L.О.
Мaster
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

In the article the concept of financial stability of enterprises and the factors influencing it are investigated. Comparative 
analysis of definitions of financial stability are presented. The concept of «financial stability» from the perspective of 
dynamical systems theory are considered. The definition of this category is formulated. Factors that affect financial 
sustainability are investigated. Type of financial stability of Ukrainian enterprises by kinds of economic activity on 
the basis of statistical dnyh calculated. Classification criteria for classification of financial sustainability improved.
Keywords: financial stability, the enterprise, solvency, risk factors, classification of financial sustainability
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ  
ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ  

ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Дорофеєва А.Б.
студентка
Запорізького національного університету

У статті визначено сутність фінансового контролю, досліджено сучасну систему державного вну-
трішнього фінансового контролю в Україні. Виявлено проблеми організації та здійснення держав-
ного внутрішнього фінансового контролю на сучасному етапі його розвитку, обґрунтовано необхід-
ність їх вирішення. Запропоновано шляхи подолання проблем розвитку державного внутрішнього 
фінансового контролю.
Ключові слова: державний фінансовий контроль, органи державного фінансового контролю, сис-
тема державного внутрішнього фінансового контролю, розвиток, проблеми, вдосконалення.

Постановка проблеми. Економічні тенденції й 
наслідки світової фінансової кризи показали необхід-
ність удосконалення фінансово-бюджетної політики 
й формування відповідних механізмів державного 
фінансового контролю як вагомої складової фінан-
сової системи країни. Проблеми формування і цільо-
вого використання бюджетних асигнувань завжди 
були актуальними для різних рівнів державної 
влади. З прийняттям «Концепції розвитку держав-
ного внутрішнього фінансового контролю на період 
до 2017 року», схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 24.05.2005 р. № 158-р., в Укра-
їні розпочалося реформування системи державного 
внутрішнього фінансового контролю та її поступо-
вої адаптації до норм і правил Європейського Союзу. 
Відповідно до цієї Концепції реформування системи 
державного внутрішнього фінансового контролю з 
урахуванням досвіду країн-кандидатів у члени ЄС 
передбачається провести протягом тринадцяти років 
трьома етапами: перший (до 2011 року), другий 
(2012-2016 роки) та третій (2017 рік). Незважаючи 
на певні здобутки у ході впровадження ДВФК, на 
сучасному (другому) етапі його розвитку існує коло 
проблем практичного характеру, які потребують 
виявлення та своєчасного усунення, з метою подаль-
шого удосконалення системи державного внутріш-
нього фінансового контролю. Його розвиток забез-
печить також розвиток всієї фінансової системи, 
збільшення економічної безпеки країни, та загалом 
покращить розвиток економіки та держави в цілому, 
що і визначає актуальність досліджуваного питання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми організації та здійснення державного вну-
трішнього фінансового контролю турбують низку 
провідних вітчизняних учених. Зокрема дослі-
дженням державного внутрішнього фінансового 
контролю на різних етапах займались такі вчені, 
як В. Андрущенко, О. Барановський, М. Білуха, 
О. Василик, І. Дрозд, І. Луніна, П. Мельник, 
В. Мельничук, К. Назарова, С. Онишко, В. Опаріна, 

Н. Рубан, М. Сивульський, В. Симоненко, І. Стефа-
нюк, Л. Тарангул, В. Федосов, В. Шевчук, О. Чечу-
ліна, І. Чугунова та інші.

Мета дослідження. Метою статті є узагаль-
нення та систематизація кола проблем організації та 
здійснення державного внутрішнього фінансового 
контролю в Україні на сучасному етапі його розви-
тку та визначення шляхів їх подолання.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній 
день визнано, що підвищення ефективності вико-
ристання державних фінансів, яке має вирішальне 
значення для економічного розвитку держави та під-
несення суспільного добробуту можливо досягти, 
зокрема, шляхом системного вдосконалення діяль-
ності органів державного сектору. Так, важливим 
інструментом державного управління, що дає змогу 
досягти поставленої мети є державний внутрішній 
фінансовий контроль, який сприяє фінансово-еконо-
мічній збалансованості в разі певного впливу на роз-
виток суспільства. 

У зв’язку з цим із метою вдосконалення системи 
державного управління, запровадження іннова-
ційних досягнень із урахуванням програмних змін 
необхідно проводити оцінку державного внутріш-
нього фінансового контролю для приведення його у 
відповідність до етапу соціально-економічного роз-
витку країни.

Перш ніж розглянути недоліки, що існують в 
системі державного внутрішнього фінансового 
контролю в Україні необхідно дати визначення 
самого поняття.

Відповідно до Концепції розвитку державного 
внутрішнього фінансового контролю, держав-
ний внутрішній фінансовий контроль – це система 
здійснення внутрішнього контролю, проведення 
внутрішнього аудиту, інспектування, провадження 
діяльності з їх гармонізації з метою забезпечення 
якісного управління ресурсами держави на основі 
принципів законності, економічності, ефективності, 
результативності та прозорості [7].
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Аналіз останніх досліджень та публікацій щодо 
організації та здійснення державного внутрішнього 
фінансового контролю в діяльність органів держав-
ного сектору економіки України засвідчив, що існує 
ряд проблем, які потребують негайного вирішення 
[9, с. 195].

По-перше, правова невизначеність понятійної 
бази та цілісної системи державного внутрішнього 
фінансового контролю, кадрового забезпечення під-
розділів внутрішнього аудиту, відсутність порядків 
та механізмів здійснення контролю за станом вну-
трішнього контролю та внутрішнього аудиту.

Наступною проблемою є недостатнє розуміння 
керівниками установ, підприємств та організа-
цій персональної відповідальності за діяльність та 
досягнення мети та всієї важливості внутрішнього 
фінансового контролю для своїх установ, так і для 
системи управління фінансами в державі.

Ще однією проблемою є те, що на законодавчому 
рівні поза державним внутрішнім контролем зали-
шаються такі сфери діяльності держави, як форму-
вання і виконання дохідної частини бюджетів всіх 
рівнів, державних та комунальних підприємств; 
формування та використання коштів та майна дер-
жавних цільових фондів [10, с. 43].

Важливою проблемою здійснення контролю є 
низький відсоток повернення бюджетних коштів за 
результатами проведених ревізій та перевірок.

Більшість перевірок має фіскальний характер. Це 
означає, що найчастіше використовують такі методи 
контролю як ревізія та перевірка. Ці методи дають 
змогу виявити лише фінансові порушення, але не 
дають можливість запобігти їм чи дослідити при-
чини їх виникнення. Також спостерігається зниження 
уваги до здійснення аналітичної роботи, яка потрібна 
для виявлення факторів, що призводять до порушення 
фінансової і бюджетної дисципліни [1, с. 16].

Також вагомим є недостатній рівень законодав-
чого, наукового, інформаційно-технічного та кадро-
вого забезпечення сфери фінансового контролю.

Недосконалість механізму адміністративних 
стягнень призводить до постійного зростання фінан-
сових порушень у сфері використання бюджетних 
коштів. Варто зазначити те, що сума штрафу, яка 
стягується за нецільове, чи незаконне використання 
бюджетних коштів є набагато меншою ніж обсяги 
тих же бюджетних коштів, які держава втрачає через 
зловживання владою високопосадовими особами, і 
в свою чергу не в змозі забезпечити повною мірою 
відшкодування завданих збитків. Порушення чин-
ного законодавства, нецільове витрачання коштів, 
марнотратство і навіть розкрадання стають, на жаль, 
нормою нашого життя.

Отже, розглянувши стан державного внутріш-
нього фінансового контролю в Україні, можна зро-
бити висновок про недооцінку його ролі для забезпе-
чення фінансової дисципліни у державі. Саме такий 
стан призводить до значних фінансових порушень, 
які мають тенденцію до зростання протягом остан-
ніх років, що спричинено рядом проблем. Це визна-
чає потребу в підвищенні ролі фінансового контр-

олю на сучасному етапі розвитку. Таким чином, 
керуючись міжнародним досвідом, можна запропо-
нувати заходи, дотримання яких сприятиме подо-
ланню зазначених проблем, подальшому розвитку 
державного внутрішнього фінансового контролю в 
Україні, підвищенню його ефективності та дієвості 
[8, с. 152].

По-перше, – це визначення норм і правил нових 
концептуальних засад організації системи дер-
жавного внутрішнього фінансового контролю, 
невід’ємною складовою якої є внутрішній контроль 
та внутрішній аудит, виявлення проблем їх практич-
ного впровадження шляхом своєчасного звітування 
про результати діяльності, визначення порядку про-
ведення оцінки якості внутрішнього контролю та 
внутрішнього аудиту.

Наступним заходом є створення єдиного право-
вого поля для розвитку системи державного вну-
трішнього фінансового контролю як складової 
частини державного управління та внесення відпо-
відних змін до законодавства.

Важливим питанням удосконалення контролю є 
виключення паралелізму і дублювання дій контроль-
них органів, яке полягає у вчиненні різними органами 
(Міністерства фінансів, Рахункової палати, Держав-
ної фінансової інспекції України) своїх функцій 
стосовно одних і тих же об’єктів контролю. Органи 
державного внутрішнього фінансового контролю 
повинні більш тісно взаємодіяти між собою при збе-
реженні відповідальності кожного органу за свою 
ділянку контролю. Це завдання можливо вирішити 
шляхом наділення Державної фінансової інспекції 
України додатковими повноваженнями щодо коорди-
нації діяльності усіх суб’єктів державного фінансо-
вого контролю, правом безпосередньої законодавчої 
ініціативи з питань фінансового контролю, правом 
розглядати справи про адміністративні правопору-
шення у сфері законодавства про фінансовий контр-
оль, правом звернення з позовом у суди, що поки не 
вирішено у чинній нормативній базі.

Необхідним є визначення Міністерства фінан-
сів України органом, уповноваженим здійснювати 
нагляд за станом реформування системи державного 
внутрішнього фінансового контролю, спрямовувати 
й координувати централізований внутрішній аудит, 
а Голов КРУ – органом гармонізації внутрішнього 
контролю і внутрішнього аудиту [7].

Ще одним заходом є правове забезпечення гаран-
тування незалежності, соціального захисту та відпо-
відальності внутрішніх аудиторів органів держав-
ного й комунального секторів.

Постійні внесення змін до діючої нормативно-
правової бази спричиняють необхідність розробки 
навчальних програми з метою вдосконалення кадро-
вого забезпечення служб внутрішнього контролю, 
регулярного підвищення кваліфікації та професій-
ного рівня, участі співробітників контрольних орга-
нів у різних навчальних заходах та обміну досвідом.

Для того щоб система державного внутріш-
нього фінансового контролю працювала ефек-
тивно, доцільно:
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– створити служби внутрішнього аудиту в усіх 
органах державного сектору, зокрема: в міністерствах, 
інших центральних та місцевих органах виконавчої 
влади, органах місцевого самоврядування, державних 
цільових фондах, у державних і комунальних під-
приємствах, акціонерних і холдингових компаніях, в 
інших суб’єктах господарювання, у статутному фонді 
яких більш як 50 відсотків акцій належить державі та 
суб’єктам комунальної власності [4, с. 119];

– деталізувати та уніфікувати методологію 
здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього 
аудиту шляхом схвалення Кабінетом Міністрів Укра-
їни відповідних стандартів з урахуванням кращого 
європейського досвіду;

– утворити в органах державного й комуналь-
ного секторів служби внутрішнього аудиту з посту-
повою заміною інспектування на внутрішній аудит;

– запровадити щорічне звітування про функціо-
нування системи внутрішнього контролю і внутріш-
нього аудиту;

– забезпечити відкритість і прозорість діяль-
ності всіх суб’єктів державного внутрішнього фінан-
сового контролю, налагодити тісні зв’язки з громад-
ськістю та засобами масової інформації.

Стосовно вдосконалення чинної системи вну-
трішнього фінансового контролю, варто провести 
такі заходи: підвищити рівень результативності 
контрольних заходів, спрямованих на уточнення від-
повідальності державних посадових осіб за пору-
шення вимог закону про виконання бюджетів та 
позабюджетних фондів та про розпорядження дер-
жавною власністю, удосконалити діяльність органів 
державного сектору, підвищити якість державного 
управління; покращити законодавче врегулювання 
питань формування системи державного внутріш-
нього фінансового контролю, метою якого є забез-
печення здійснення внутрішнього контролю, про-
ведення внутрішнього аудиту, встановити механізм 
внутрішнього аудиту в органах державного сектору; 
сформувати дієву систему моніторингу фінансово-

господарської діяльності підприємств, які перебу-
вають у державній або комунальній власності, для 
підвищення їх прибутковості й конкурентоспромож-
ності [4, с. 121].

За таких підходів національна система держав-
ного внутрішнього фінансового контролю забезпе-
чуватиме ефективність сучасної фінансової системи 
та формування довгострокових чинників соціально-
економічного розвитку країни.

Висновки. Можна підсумувати, що роль дер-
жавного внутрішнього фінансового контролю є 
досить вагомою, оскільки полягає в забезпеченні 
досягнення органами державної влади й державного 
управління мети соціально-економічного розвитку 
держави в частині використання суспільних ресур-
сів у найбільш економний, ефективний, результатив-
ний, законний і прозорий спосіб. Актуальність цього 
питання полягає і в тому, що державний фінансовий 
контроль є особливою сферою правового регулю-
вання держави.

Система державного внутрішнього фінансового 
контролю ще не є бездоганною, а її вдосконалення 
це складний процес, на якому стоїть низка перешкод: 
починаючи від необхідності прийняття відповідних 
нормативно-правових актів, які б здійснювали регу-
лювання процесу реформування, і завершуючи потре-
бою підготовки кадрів органів контролю та керівників 
бюджетних установ та підвищення їх кваліфікації.

При відсутності єдиної системи норм, що регу-
люють державний контроль фінансів, не буде ефек-
тивної діяльності органів, які його здійснюють, що 
само собою негативно позначається на фінансуванні 
різних галузей економіки, фінансового благополуччя 
населення, фінансово-господарської діяльності орга-
нізацій та розвитку економіки держави в цілому.

Врахування всіх вищезазначених факторів та 
пропозицій дасть змогу підвищити рівень діяльності 
органів державного сектору, що в свою чергу відо-
бразиться позитивними тенденціями в загальній 
схемі управління державними ресурсами.
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Дорофеева А.Б.
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В статье определена сущность финансового контроля, исследована современная система государственного вну-
треннего финансового контроля в Украине. Выявлены проблемы организации и осуществления государственного 
внутреннего финансового контроля на современном этапе его развития, обоснована необходимость их решения. 
Предложены пути преодоления проблем развития государственного внутреннего финансового контроля.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, органы государственного финансового контроля, 
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Student
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The article defines the essence of financial control, studied modern system of state internal financial control in Ukraine. 
Revealed the problems of the organization and implementation of the state internal financial control at the present 
stage of its development, substantiated the necessity of their solution. Offered the ways of overcoming development 
problems of the state internal financial control.
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З ПИТАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ 
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У статті розглянуто систему нормативно-правових актів щодо регулювання бухгалтерського обліку 
основних засобів в Україні, ряд законів та нормативних актів які регламентують організацію бух-
галтерського обліку на підприємствах. Досліджено мету державного регулювання бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності. Розглянуто визначення терміну «основні засоби» окремими науков-
цями. Проаналізовано, що нового приніс Наказ № 73 міністерства фінансів України «Про затвер-
дження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1» Загальні вимоги до фінан-
сової звітності» в порівнянні з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 1-5. Оцінка 
податкового обліку основних засобів на підприємстві.
Ключові слова: основні засоби, бухгалтерській облік, нормативно-правові акти, податковий облік, 
державне регулювання.

Постановка проблеми. Важливою умовою функ-
ціонування суб’єкта господарювання є наявність 
основних засобів. Це вимагає постійного контролю 
за ефективністю використання основних засобів для 
потреб управління виробничою діяльністю. Одним із 
основних завдань обліку основних засобів є надання 
повної, правдивої та неупередженої інформації щодо 
них. Однак інформація, що міститься у фінансовій 
звітності відносно основних засобів, не завжди є 
такою через недосконалість вітчизняного законодав-
ства та постійні зміни в ньому, оцінка діючого зако-
нодавства з питань бухгалтерського та податкового 
обліку основних засобів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження питань щодо удосконалення бухгал-
терського і податкового обліку основних засобів 
ведуться постійно як вітчизняними, так і зарубіж-
ними вченими. Зокрема, ці питання висвітлені у пра-
цях С.Ф. Голова, В.В. Сопка, Ф.Ф. Бутинця, А.В. Мак-

сименка, О. Бондара, І. Павлюка, Р.Л. Хом’яка та ін. 
Однак низка питань таких як: визначення справед-
ливої і переоціненої вартості, методи нарахування 
амортизації, наближення вітчизняного обліку до 
міжнародних стандартів, залишаються актуальними 
і потребують подальших досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження основних методологічних аспектів обліку 
основних засобів. Завданням дослідження є аналіз 
Національного положення (стандарту) бухгалтер-
ського обліку 1.

Викладення основного матеріалу. Сутність 
категорії «основні засоби» неодноразово ставали 
предметом дослідження науковців України та зару-
біжних країн. Серед вітчизняних слід відзначити 
Бутинець Т.А. [1], Цебеня Р.Л. [2], Леонову Л.О. 
[3], Бондара М.І. [4], Жука В.В. [5] та інших. Серед 
зарубіжних авторів питання основних засобів дослі-
джували В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, А.Д. Шеремет 

Таблиця 1
Визначення терміну «основні засоби» окремими науковцями
Автор, джерело Визначення основних засобів

Бабіч В. [6, с. 11]
сукупність засобів праці, які функціонують у сфері матеріального виробництва в незмінній 
натуральній формі протягом тривалого часу та переносять свою вартість на заново створе-
ний продукт частинами в міру їх зношення.

Баранік О. [7] засоби праці виробничого та невиробничого призначення.
Бондар О. 
[8, с. 24]

сукупність матеріальних активів в формі засобів праці, які багаторазово приймають участь в 
процесі виробничо-комерційної діяльності і переносять на продукцію свою вартість частинами.

Ковальов Д. 
[9, с. 13]

матеріальні активи, які підприємство формує з метою використання їх у процесі виробни-
цтва чи постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здій-
снення адміністративних та соціально-культурних функцій і очікуваний термін корисного 
застосування яких перевищує рік

Пиріжок Є. 
[10, с. 397]

матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва 
чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для здійснення адміні-
стративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (екс-
плуатації) яких більше одного року (чи операційного циклу, якщо він перевищує рік).
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та ін. (табл. 1). На основі проведеного аналізу нау-
кової літератури (табл. 1) можна зробити висновок, 
що більшість авторів під «основними засобами» 
розуміють матеріальні активи підприємства. Деякі 
автори ототожнюють поняття «основні засоби» та 
«основні фонди» зазначаючи що вони є засобами 
праці які використовуються у виробництві протягом 
тривалого часу. Інші автори вважають, що основні 
засоби – це матеріальні активи, що використову-
ються лише у виробничому процесі, тобто більш ні 
на що вони впливу не мають, а це є невірним тлу-
маченням, адже основні засоби використовуються 
підприємством у всій його господарській діяльності.

Бухгалтерський облік в Україні ґрунтується 
на міжнародних визнаних нормах обліку та звіт-
ності, основні вимоги яких встановлені Законом та 
ведеться на підприємстві безпосередньо з дня його 
реєстрації до моменту ліквідації.

Вся система нормативно-правових актів щодо 
регулювання бухгалтерського обліку основних засо-
бів в Україні може бути представлена 5-рівневою 
структурою:

1) Конституція України, закони та інші підзаконні 
нормативні акти;

2) Акти вищого органу в системі органів виконав-
чої влади;

3) Положення бухгалтерського обліку та інші 
нормативні акти (накази, інструкції та ін.), що при-
ймаються центральними органами спеціальної ком-
петенції (Міністерством фінансів України, Держком-
статом України та іншими відомствами);

4) Методичні рекомендації з ведення бухгалтер-
ського обліку, що розробляються і затверджуються 
з врахуванням особливостей та потреб певних видів 
діяльності;

5) Робочі документи щодо організації та ведення 
бухгалтерського обліку та застосування облікової 
політики, що приймаються власником підприємства 
на підставі нормативних документів, розроблених і 
затверджених органами держави.

Організація бухгалтерського обліку на підпри-
ємствах регламентується рядом законів та норма-
тивних актів.

Закон України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність Україні», що визначає правові 
засади регулювання, організації, ведення бухгал-
терського обліку та складання фінансової звітності 
в Україні. Згідно даного документу бухгалтерський 
облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться 
підприємствами, так як фінансова, податкова, ста-
тистична та інші види звітності, що використо-
вують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних 
бухгалтерського обліку. Цей закон містить загальні 
положення, державне регулювання бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності, розділ, в якому відо-
бражена організація та ведення бухгалтерського 
обліку, відомості про фінансову звітність, а також 
прикінцеві положення [11].

Податковий Кодекс України регулює порядок 
визнання доходів і витрат в цілях оподаткування, 
можливість надання і отримання пільг при здій-

сненні господарської діяльності, порядок оподат-
кування наданих послуг, склад витрат операційної 
діяльності (собівартість) та інших витрат (загально-
виробничі, адміністративні, на збут тощо) та інші 
питання. В частині основних засобів здійснюється 
розподіл на 16 груп з визначенням мінімального 
строку їх експлуатації, методи проведення амортиза-
ції, формування первісної вартості основних засобів, 
правил проведення індексації та ін. [12].

Цивільний кодекс України [13] регулює порядок 
придбання та оренди, правила використання тран-
спортних засобів як основних засобів.

Господарський кодекс України [14] визначає 
поняття майна підприємства, в тому числі й осно-
вних засобів, джерел його формування тощо.

Державне регулювання бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

1) створення єдиних правил ведення бухгалтер-
ського обліку та складання фінансової звітності, які 
є обов’язковим для всіх підприємств;

2) удосконалення бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності.

Окрім цих основних документів, правове регулю-
вання бухгалтерського обліку в Україні здійснюється 
на підставі:

– указів і розпоряджень Президента України з 
економічних питань;

– постанов Кабінету Міністрів та інших органів 
виконавчої влади з найважливіших питань еконо-
міки, планування, калькуляції собівартості тощо;

– постанов Національного банку з питань орга-
нізації розрахунково-кредитних та ведення касових 
операцій, відкриття рахунків у національній та іно-
земній валюті тощо;

– постанов органів статистики, якими затверджу-
ються форми статистичної звітності;

– нормативних актів міністерства економіки, 
галузевих міністерств та інших органів, перед якими 
звітуються підприємства (Державної податкової 
адміністрації, Державного казначейства, Державної 
комісії з питань цінних паперів та фондового ринку, 
Пенсійного фонду та інших).

Методологічне регулювання бухгалтерського 
обліку в Україні здійснює Міністерство фінансів, яке 
розробляє:

– плани рахунків бухгалтерського обліку;
– положення про документальне забезпечення 

записів у бухгалтерського обліку;
– обсяг, форми і порядок складання річної (квар-

тальної) фінансової звітності;
– порядок ведення облікових регістрів різними 

підприємствами;
– інші нормативні документи, які визначають 

правила ведення обліку в цілому та окремих госпо-
дарських операцій.

В Україні затверджені стандарти бухгалтер-
ського обліку, за законом про бухгалтерський облік 
національне положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку – це нормативно-правовий акт, затвердже-
ний Міністерством фінансів України, що визначає 
принципи та методи ведення бухгалтерського обліку 
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і складання фінансової звітності, які не суперечать 
міжнародним стандартам.

Міністерством фінансів України затверджено 
Наказ № 73 від 07.02.2013 р. «Про затвердження Наці-
онального положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 1» Загальні вимоги до фінансової звітності».

Відповідно до даного Наказу, втрачає свою чин-
ність Наказ Міністерства фінансів України від 
31.03.1999 р. № 87 «Про затвердження Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку», зареєстрова-
ний в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 р. за 
№ 391/3684 (зі змінами), а саме:

• П (С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-
ності»;

• П (С)БО 2 «Баланс»;
• П (С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»;
• П (С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»;
• П (С)БО 5 «Звіт про власний капітал».
Наказом № 73 від 07.02.2013 р. введені нові 

форми фінансової звітності, які максимально набли-
жені до МСФЗ (Додаток 1 до НП (С)БО):

• Баланс (Звіт про фінансовий стан);
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні 

доходи);
• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
• Звіт про рух грошових коштів (за непрямим 

методом);
• Звіт про власний капітал.
Додаток 2 до НП (С)БО 1 містить аналогічні 

форми для консолідованої фінансової звітності. 
Склад фінансової звітності, терміни і періодичність 
її подання не змінилися. Як і раніше, квартальні 
форми необхідно подавати не пізніше 25 числа 
місяця, наступного за звітним кварталом, а річні – не 
пізніше 9 лютого наступного за звітним року.

Форма та порядок подання фінансової звітності 
суб’єктами малого підприємництва та представни-
цтвами іноземних суб’єктів господарської діяльності 
також не змінилися. Вони, як і раніше, подають ско-
рочену фінансову звітність у складі балансу й звіту 
про фінансові результати, форму і порядок скла-
дання яких визначає П (С)БО 25 «Фінансовий звіт 
суб’єкта малого підприємництва», затверджений 
Наказом Мінфіну № 39 від 25.02.2000 р.

У п. 4 розд. 2 НП (С)БО 1 зазначено, що підпри-
ємства можуть не подавати статті, по яких відсутнє 
розкриття інформації (за винятком випадків, коли 
така інформація була у попередньому звітному пері-
оді). Що стосується вказівки додаткової інформації, 
не передбаченої затвердженими формами звітів, 
НП (С)БО 1 дозволяє додавати статті із збережен-
ням їх назви та коду рядка з переліку додаткових 
статей фінансової звітності, наведених у Додатку 3 
до НП (С)БО 1, у разі якщо стаття відповідає таким 
критеріям:

– інформація є істотною;
– оцінка статті може бути достовірно визначена.
Згідно з НП (С)БО 1, у балансі відображаються 

активи, зобов’язання та власний капітал підприєм-
ства. У випадках, передбачених нормативно-право-
вими актами, складається окремий баланс. 

У звіті про фінансові результати розкривається 
інформація стосовно доходів, витрат, прибутків та 
збитків, стосовно іншого сукупного доходу і сукуп-
ного доходу підприємства за звітний період.

У звіті про рух грошових коштів надаються дані 
про їх рух у результаті операційної, інвестиційної 
та фінансової діяльності. При складанні фінансової 
звітності та консолідованої фінансової звітності під-
приємства можна обрати один із способів складання 
звіту: за прямим або за непрямим методом із засто-
суванням відповідної форми звіту.

У звіті про власний капітал розкривається інфор-
мація стосовно змін у складі власного капіталу під-
приємства протягом звітного періоду. Для забез-
печення порівняльного аналізу інформації даного 
звіту, підприємства повинні додавати до річного звіт 
про власний капітал за попередній рік.

У нових формах звітів тепер містяться чотири-
значні коди рядків, деякі рядки скорочені, а також 
додані нові, щоб максимально наблизити форми 
звітності за П (С)БО до вимог МСФЗ.

НП (С)БО 1 також встановлено, що підприємства, 
які відповідно до законодавства використовують 
міжнародні стандарти фінансової звітності відпо-
відно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних 
стандартів фінансової звітності» і подають першу 
річну фінансову звітність за міжнародними стандар-
тами, в балансі наводять інформацію на початок і 
кінець звітного періоду, а також на дату переходу на 
міжнародні стандарти фінансової звітності.

До того ж визначено, що Міжнародний стан-
дарт фінансової звітності для малих і середніх під-
приємств можуть використовувати підприємства, 
які зобов’язані застосовувати МСФЗ відповідно до 
законодавства, а також ті підприємства, які при-
йняли таке рішення самостійно. Застосування між-
народного стандарту фінансової звітності для малих 
і середніх підприємств не допускається підприєм-
ствами, на які не поширюється сфера його застосу-
вання. Підприємства, які для складання фінансової 
звітності використовують Міжнародний стандарт 
фінансової звітності для малих і середніх підпри-
ємств, застосовують форми звітів, затверджені Наці-
ональним положенням (стандартом) 1.

Згідно з п. 2-3 р. 4 НП (С)БО 1, у фінансовій звіт-
ності необхідно обов’язково вказувати інформацію, 
розкриття якої вимагають національні положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку або міжнародні 
стандарти фінансової звітності та/або інші норма-
тивно-правові акти Міністерства фінансів України з 
питань бухгалтерського обліку. Інформацію, що підля-
гає розкриттю, слід наводити безпосередньо у фінан-
сових звітах або у примітках до фінансової звітності.

Також Положеннями НП (С)БО 1 встановлено, 
що юридичні особи (крім банків та бюджетних уста-
нов), які зобов’язані подавати фінансову звітність 
згідно із законодавством, застосовують нові форми 
фінансової звітності, починаючи зі звітності за 
I квартал 2013 року і в наступних звітних періодах.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 
«Основні засоби» визначає методологічні засади фор-
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мування в бухгалтерському обліку інформації про 
основні засоби, та інші необоротні активи їх класифі-
кацію, а також розкриття інформації про них у фінан-
совій звітності [15]. Це положення визначає усі осно-
вні терміни, що стосуються основних засобів.

Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 14 «Оренда» [16] визначає методологічні 
принципи формування в бухгалтерському обліку 
інформації про оренду необоротних активів та 
розкриття її у фінансовій звітності, правила обліку 
при фінансовій та операційній оренді як у орен-
даря так і у орендодавця. У перших пунктах цього 
положення дається розкриття усіх термінів, що 
стосуються оренди.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 
«Доходи» [17] визначає методологічні принципи 
формування в бухгалтерському обліку інформації 
про доходи підприємства та її розкриття в фінан-
совій звітності, признання та класифікація доходів, 
оцінка доходів.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 
«Витрати» [18] визначає методологічні принципи 
формування в бухгалтерському обліку інформації 
про витрати підприємства та її розкриття в фінансо-
вій звітності, визнання витрат, склад витрат.

Інструкція № 291 про використання Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань та господарських операцій підприємств 

та установ встановлює порядок ведення рахунків 
бухгалтерського обліку для узагальнення методом 
подвійного запису інформації про наявність та рух 
активів, капіталу, зобов’язань та фактів фінансово – 
господарчої діяльності підприємств, установ та 
інших юридичних осіб. План рахунків бухгалтер-
ського обліку є переліком рахунків та схем реєстрації 
та групування на них фактів фінансово – господарчої 
діяльності (кореспонденція рахунків) [19].

Положення «Про документальне забезпечення 
записів у бухгалтерському обліку» [20] регламентує 
порядок запису господарських операцій в облікових 
реєстрах.

Наказ Міністерства статистики України «Про 
затвердження типових форм первинного обліку» 
[21] затверджує типові форми первинної облікової 
документації по обліку основних засобів.

Висновки. Бухгалтерський облік і контроль 
основних засобів потребує удосконалення в мето-
дико-організаційних аспектах, а також узгодженості 
законодавчо-нормативних документів. Крім того, у  
П (С)БО 7 наявні істотні розбіжності із міжнарод-
ними стандартами. Тому запропоновані шляхи удо-
сконалення нормативної бази бухгалтерського обліку 
основних засобів дозволять гармонізувати вітчизня-
ний облік з міжнародними стандартами та зменшити 
невідповідності й проблемні питання обліку осно-
вних засобів.
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В статье рассмотрена система нормативно-правовых актов по регулированию бухгалтерского учета основных 
средств в Украине, ряд законов и нормативных актов регламентирующих организацию бухгалтерского учета 
на предприятиях. Исследованы цель государственного регулирования бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности. Рассмотрены определение термина «основные средства» отдельными учеными. Проанализиро-
вано, что нового принес Приказ № 73 министерства финансов Украины «Об утверждении Национального 
положения (стандарта) бухгалтерского учета 1» Общие требования к финансовой отчетности «по сравнению с 
Положениями (стандартами) бухгалтерского учета 1-5. Оценка налогового учета основных средств.
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In the article the system of regulations for the regulation of accounting of fixed assets in Ukraine, a number of 
laws and regulations governing the organization of accounting at the enterprises. Investigated the purpose of state 
regulation of accounting and financial reporting. Considered the definition of «fixed assets» individual scientists. The 
analysis, which brought a new Order № 73 of the Ministry of Finance of Ukraine «On approval of the National Policy 
(Standard) Accounting 1» General Requirements for Financial Reporting «as compared to the Regulations (Standard) 
1-5. Assessment of tax accounting of fixed assets in the enterprise.
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РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ

Заколодяжний В.О.
аспірант економічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті розглянута необхідність використання стратегії реінжинірингу бізнес-процесів як іннова-
ційної складової для адаптації страхової компанії щодо змін кон’юнктури ринку, а також покращення 
рівня обслуговування клієнтів. Представлена структура реінжинірингової компанії, а також визначені 
методи функціонування та взаємодії цілей компанії.
Ключові слова: реінжиніринг бізнес-процесів страхової компанії; інновації в сфері страхування; 
стратегія реінжинірингу; інноваційні процеси.

Постановка проблеми. За останні кілька років 
конкуренція на ринку страхових послуг між стра-
ховими компаніями різко зростає. Особливо це 
спостерігається в масових видах страхування. 
Через глобальну фінансову кризу та падіння плато-
спроможного попиту на страхові послуги, страхові 
компанії зіткнулися з необхідністю раціоналізації 
внутрішніх бізнес-процесів. Більшість страхових 
компаній стикаються з такими проблемами, вирі-
шення яких в рамках традиційних класичних знань 
і парадигм практично неможливо. Тому все більше 
керівників та власників страхових компаній почи-
нають шукати нові нетрадиційні шляхи досягнення 
конкурентних переваг, одним з яких є реінжиніринг. 

Реінжиніринг представляє собою комплексу проце-
дуру, яка передбачає розробку нових ділових процесів 
у фірмі або підприємстві шляхом радикального пере-
проектування (реінженіренгу) існуючих процесів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ваго-
мий внесок у розробку теорії і практики сучасного 
реінжинірингу зробили американські дослідники 
Джеймс Чампі і Майкл Хаммер, які були засновни-
ками нових принципів ведення бізнесу [11, с. 287].

Серед російських вчених ідеї реінжинірингу роз-
глядали такі вчені як Є. Уткін, Е. Ойхман, Є. Попова. 
Серед українських науковців питанням реінжині-
рингу займалися такі вчені як, Р. Пікус, А. Толстий, 
Карлова Н.О., Шиликова К.В., А. Виленчук, А. Кле-
пікова, О. Віленчук та ін. 

Постановка завдання. Особливості сучасного 
стану ринкових перетворень в Україні в умовах 
фінансової глобалізації сформували нові виклики для 
страхового бізнесу. Необхідність адекватного реагу-
вання на ці виклики, розв’язання проблем, а також 
врегулювання суперечностей обумовило потребу в 
визначені основних цілей та принципів проведення 
ефективного реінжинірингу бізнес процесів страхової 
компанії Переважна кількість праць науковців з даної 
проблематики торкається лише окремих розвинених 
європейських країн і не враховує особливостей еко-
номічної ситуації яка склалася в Україні [6; 10, с. 225].

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В жорстких умовах сьогодення для більшості стра-
ховиків особливої актуальності набуває завдання 

реорганізації своїх компаній та пошуку ефективних 
методів розвитку та управління. Експерти страхового 
ринку мають неупереджену думку с приводу того, 
що необхідно застосовувати комплексні підходи 
з метою виведення страхових компаній на новий 
рівень. Для покращення своїх позицій на страховому 
ринку серед провідних страхових компаній спостері-
гається поступове розуміння необхідності побудови 
ефективної системи управління для подальшого 
забезпечення гнучкості та конкурентоспроможності 
на страховому ринку. 

Стратегія реінжинірингу спрямована на побудову 
комплексних і якісних послуг для своїх клієнтів. 
Також, потрібно підвищувати кваліфікаційний рівень 
у системі сервісного обслуговування страхових про-
дуктів. Для страхової компанії стратегія повинна бути 
присутня в ідеології її бізнес-процесів. Для форму-
вання стратегії бізнес-процесів необхідно:

1. Провести аналіз внутрішнього та зовнішнього 
середовищ компанії. Охарактеризувати проблеми які 
існують у компанії: яким чином вони можуть впли-
вати на її роботу, який напрямок руху в компанії. Про-
вести моніторинг на предмет виявлення тенденцій 
серед інших учасників ринку, та з’ясувати, як вони 
можуть впливати на роботу компанії. Визначити 
основних конкурентів, структуру ринку та харак-
теристики продуктів, які б задовольняли потреби 
потенційних клієнтів. 

2. Необхідно визначити основні бізнес-процеси, 
головними пріоритетами яких виступає забезпечення 
прибутковості та збереження компанії на ринку.

3. Визначити місію компанії та встановити поря-
док цілей компанії. Цілі компанії мають бути вистав-
лені за ієрархічним порядком (рис. 1).

4. Розробити систему показників для оцінки 
роботи страхової компанії над досягненням постав-
лених цілей.

5. Потрібно автоматизувати роботу бізнес процесів.
План дій по кожному з бізнес-процесів компанії 

має буди узгоджений з місією та цілями компанії. 
Для ефективного функціонування страхової ком-
панії необхідно визначити головні взаємодіючі та 
взаємопов’язані бізнес-процеси та визначити методи 
управління ними. Серед них:
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1. Процес формування страхового продукту – 
андерайтинг. У страховій справі при формуванні 
цін на продукти страхові компанії мають правильно 
формувати ціну, тому що собівартість страхового 
продукту можна буде дізнатись лише за фактором 
вартості врегулювання збитків по цьому продукту. 
Зазвичай цей період складає один рік. Ціна має бути 
якісно збалансованою та відповідати рівню збитко-
вості даного страхового портфеля. 

2. Облік та продаж страхових продуктів. Має 
представляти собою якісне обслуговування клієнтів, 
враховуючи фінансовий стан компанії, а саме покра-
щення агентської мережі, залучення нових клієнтів.

3. Фінансова діяльність. Необхідно проводити 
фінансовий аналіз страхової компанії з метою покра-
щення фінансових показників. Цей етап є важливим 
для швидкого та чіткого реагування на ринкові події. 

4. Перестрахування. Для страхової компанії про-
цес перестрахування переоцінити складно, оскільки 
ці операції зменшують рівень ризиковості для 
застрахованої компанії.

5. Формування страхових резервів. Компанія 
повинна чітко і правильно формувати страхові 
резерви тому що вони є основним джерелом фінан-
сування відповідальності страховика.

6. Врегулювання страхових випадків. Страхова 
компанія повинна виконати свої зобов’язання перед 
клієнтами згідно умов підписаної угоди [2, с. 129].

 

Довгострокові цілі

Середньострокові цілі

Стратегічні цілі

Короткострокові цілі

Рис. 1. Ієрархія цілей компанії
Джерело: побудовано автором за даними [5, с. 143]

Отже проведення реінжинірингу бізнес-процесів 
страхової компанії має на меті насамперед впоряд-
кувати вище зазначені бізнес-процеси акцентуючи 
увагу в першу чергу на потребах клієнтів, а також 
зростанні прибутковості компанії. Досягти цих цілей 
можна реалізуючи основну ідею реінжинірингу біз-
нес-процесів яка полягає в переході від вузького 
поділу праці за операціями та функціями до вироб-
ничих процесів в цілому. 

Поява реінжинірингу пов’язана з кардиналь-
ними змінами на ринку, найбільш суттєвими з яких 
є наступні:

1. Головною особливістю сучасного стану роз-
витку страхового ринку є перехід від масового спо-
живання до індивідуального. Споживач страхового 
продукту в сучасних умовах стає більш вибагливим 
та набуває ще більшої цінності для страхової ком-

панії. У клієнтів сформувалися свої вимоги та очі-
кування щодо запропонованих їм послуг. З одного 
боку, індивідуалізація споживання призводить до 
того, що кожен страховий продукт повинен задо-
вольняти конкретні потреби конкретного клієнта. 
З іншого – продукція повинна поставлятися тим спо-
собом, який є зручним для клієнта. Також постійно 
зростають вимоги до самого страхового продукту і 
до системи його сервісного обслуговування. 

2. Страховий поліс як комплексне рішення всіх 
проблем. На практиці споживач вже не просто хоче 
мати страховий поліс, клієнт бажає, щоб в полісі були 
передбачені зручності всі зручності при викорис-
танні. На прикладі КАСКО, це евакуатор, підмінний 
автомобіль під час ремонту тощо. Клієнт бажає про-
дукту, який включає в себе багато властивостей. Такі 
продукти прийнято називати мультиатрибутними.

3. Залучення нових клієнтів. Раніше залучення 
нових клієнтів здійснювалось за рахунок зниження 
цін на страхові продукти, але зниження вартості 
послуг не може відбуватися безмежно. Тому одним 
з дієвих факторів є покращення сфери якості обслу-
говування клієнта. 

4. Стимулювання до покращення обслуговування 
клієнтів. Страхові компанії мусять постійно зміню-
вати та покращувати свої установчі режими через 
те, що вони перебувають у динамічному, конкурент-
ному, середовищі, а також постійно покращувати 
сервіс обслуговування клієнтів. 

5. Спостерігаються постійні зміни виробничих 
відносин, де основним об’єктом стають цілі про-
цеси, а не їх окремі частини або операції. 

Реінжиніринг спрямований на вирішення не вузь-
ких господарських завдань управління компанією, а 
на покращення процесних операцій. Тому концеп-
ція реінжинірингу орієнтована на координацію та 
покращення всіх процесів.

Основними бізнес-процесами страхової компанії є:
1) Маркетинг;
2) розробка страхових продуктів;
3) продаж страхових продуктів;
4) андерайтинг;
5) страхове обслуговування;
6) урегулювання страхових випадків.
Ці процеси пов’язанні між собою наступним 

чином:
а) традиційно (присутнє сьогодні в більшості 

вітчизняних страхових компаній), тобто коли під-
розділи, що виконують зазначені вище функції (про-
цеси), існують паралельно і управляються по вер-
тикалі з одного центру, або коли зазначені функції 
виконуються одними і тими ж співробітниками;

б) інноваційно, коли підрозділи, що викону-
ють основні функції (процеси) координуються між 
собою, будучи ланками одного горизонтального тех-
нологічного ланцюжка.

Основою реінжинірингу є застосування інно-
вацій, адже інновації, це не тільки технічні та тех-
нологічні розробки, інновації – це всі зміни, які 
сприяють покращенню діяльності компанії, а також 
введенню нових товарів, покращення умов для клі-
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єнтів, враховуючи зниження цін, збільшення пакету 
послуг та тощо [8].

Таким чином застосування реінжинірингу впли-
ває на всі види діяльності страховика та кардинально 
змінює структуру компанії, тим самим покращує біз-
нес-процеси, професійні навички персоналу, моти-
ваційні системи і ціннісні орієнтири компанії. 

Висновки. Застосування Реінжинірингу бізнес-
процесів не виступає як ціль компанії. Це складний 
процес, якій веде до кардинальних змін в діяльності 
всієї страхової компанії шляхом реорганізацій та 
нововведень. Реінжиніринг бізнес-процесів висту-
пає ефективним чинником для адаптації страхової 
компанії щодо змін кон’юнктури ринку та направле-

ний на покращення рівня обслуговування клієнтів, 
що веде до зростання доходів компанії шляхом збіль-
шення об’ємів продажу та залучення нових клієнтів. 
Страхова компанія, яка застосовує реінжиніринг 
в своїх бізнес-процесах, для клієнтів виступає, як 
структура надання якісних послуг, що відповідають 
потребам клієнтів і, в кінцевому підсумку, це є аргу-
ментом виборі страхової компанії. 

Застосування реінжинірингу бізнес-проце-
сів наддасть змогу страховій компанії зробити 
інноваційний крок вперед для покращення якості 
обслуговування клієнтів, якості управління ком-
панією та сформує конкурентні переваги страхо-
вика на ринку. 

Література:
1. Герчикова И. Н. Менеджмент Видання 3 [Текст] / І. М. Герчикова. – С. 108.
2. Карлова Н. О. Реінжиніринг системи продажу страхових продуктів [Текст] / Н. О. Карлова / Вісник Національного універси-

тету «Львівська політехніка». – 2008. – № 628. – С. 128-133. 
3. Карлова Н. О. Реінжиніринг системи продаж страхових продуктов [Текст] / Н. О. Карлова / Вісник національного університету 

«Львівська політехніка». – 2008. – № 628. – С. 128-133.
4. Немирівський І., Старожукова І. Впровадження системи збалансованих показників: оцінка діяльності компанії [Текст] / 

І. Немировський, І. Старожукова.
5. Ніколаєнко Н. П. Реінжиніринг страхової компанії [Текст] / кен, доц, Н. П. Ніколаєнко / М-Страхове ревю 2001 г. – С. 131-155.
6. Ойхман Е. Г., Попов Е. В. Реінжиніринг бізнесу: реінжиніринг організацій та інформ. Технології [Текст] / Є. Г. Ойхман 

Є. В. Попов / М.: Фінанси і статистика, 1997.
7. Ойхман Е. Г., Попов Е. В. Реінжінірінг бізнесу: реінжиніринг організацій та інформ. Технології // Е. Г. Ойхман, Е. В. Попов. – 

М.: Фінанси і статистика. – С. 336.
8. Реінжиніринг бізнес-процесів: етапи розробки та реалізації [Електронний ресурс]. Режим доступу: elitarium.ru/rbp2016/.pdf
9. Томпсон А. А., Стрікленд А. Дж. Стратегічний менеджмент. Мистецтво розробки і реалізації стратегії. – М.: Банки і біржі, 

ЮНИТИ, 1998. – 576 с. 
10. Уткін Е. А. Бізнес-реінжиніринг / Оновлення Бізнесу / [Текст] / Е. А. Уткін / М.:Тандем, 1998. – 225 с. 
11. Хаммер М., Чампі Дж. Реінжинірингкорпорації: маніфест революції в бізнесі [Текст] / М. Хаммер, Дж. Чампі // Пер. з англ. -: 

Видавництво Манн // Іванов і Фербер, 2007 – C. 288.
12. Хол Р. Х. Організації: структури, процеси, результати. – СПб.: Пітер, 2001. – С. 512.
13. Шайн Е. Організаційна культура і лідерство [Текст] / Е. Шайн // СПб: Питер, 2002. – С. 13.
14. Шілікова К. В. Реінжиніринг бізнес-процесів у страховій компании: Особливості та основні СКЛАДОВІ ефективності 

[Текст] / К. В. Шілікова // Проблеми і перспективи розвитку банковского системи України: зб. наук. праць / Державний вищий 
навчальний заклад «Українська академія банківської справи національного банку України». – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 186-192.
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Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

В статье рассмотрена необходимость использования стратегии реинжиниринга бизнес-процессов как иннова-
ционной составляющей для адаптации страховой компании к изменениям конъюнктура рынка, а также улуч-
шения уровня обслуживания клиентов. Представлена структура реинжинирингового компании, а также опре-
делены методы функционирования и взаимодействия целей компании.
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The article deals with the need for a strategy of business process reengineering as an innovative component for adapting 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ДИНАМИКИ ЦІНИ НА НАФТУ  
НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН-ЕКСПОРТЕРІВ НАФТИ

Карагуца О.В.
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Інституту математики, економіки та механіки
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

У даній статті розглянута особливість впливу коливання ціни на нафту на економіки нафтових країн 
на прикладі США. Росії, Китаю, Канади та країн ОПЕК. Визначено рівень цін, який є необхідним 
для врівноваження бюджетів країн-експортерів нафти. Також в статті визначені основні причини, в 
результаті яких стався спад ціни на нафту протягом 2014-2016 років. Виявлено особливість впливу 
динаміки світових цін на нафту в короткостроковому періоді на рівень економічного зростання, без-
робіття, рівень інфляції, нафтового експорту та обсяги видобутку нафти в країнах-експортерах нафти.
Ключові слова: нафта, світова ціна на нафту, експорт, безробіття, країни-експортери нафти, бюджет 
країни, номінальна та реальна ціна на нафту.

Постановка проблеми. Протягом 2014-2016 років 
спостерігається зниження світових цін на нафту в 
результаті економічних і політичних проблем. Після 
колапсу на фондовому ринку в Китаї, стався різкий 
викид нафтових акцій на фондовому ринку. Зростання 
числа родовищ сланцевої нафти в США, а також ска-
сування ембарго США на експорт Іранської нафти 
призвело до переорієнтації американських компаній 
на експорт нафти у більш далекі країни. Після обвалу 
цін на ринку нафти в Росії відбулась девальвація 
рубля, при цьому в країнах ОПЕК не відбулося різких 
змін, тому що країни добувають нафту, собівартість 
якої становить 10-15 долл. США за 1 барель.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Расулінежад Е. розглянула дану тему в своїй статті 
«Вплив світової ціни на нафту на економіку країн – 
експортерів нафти», у якої було проведено дослі-
дження взаємозв’язку базових макроекономічних 
показників і коливань цін на нафту, при цьому мета 
автора полягала в дослідженні впливу коливань сві-
тових цін на нафту на економіку країн – експортерів 
нафти. У статті Гарунова А.А. і Соловйова І.К. «Ціна 
на нафту, її вплив на економіку провідних країн 
світу» досліджено вплив рівня ціни нафти і нафто-
продуктів на систему ціноутворення: метали, мате-
ріали, продукти і на інфляцію.

Формулювання цілей статті. Основною метою 
статті є виявлення особливості впливу коливань сві-
тової ціни на нафту на рівень економічного розви-
тку країн-експортерів нафти, на рівень безробіття, 
інфляції, динаміку курсу національних валют країн. 
Визначити рівень ціни на нафту для врівноваження 
бюджетів нафтоносних країн.

Виклад основного матеріалу. Після засідання 
ОПЕК 24 листопаду 2014 року стало відомо, що гра-
ничний рівень нафтовидобутку не був знижений і 
залишився незмінним – 30 млн. барелів на добу. Для 
зниження цін на нафту існують цілком економічні 
причини, а саме – скорочення попиту в умовах над-
лишку пропозиції. Останнім часом скоротився попит 

на нафту з боку Китаю і Європи: в обох випадках це 
викликано різного калібру уповільненням тамтешніх 
економік, а також потрібно не забувати про погір-
шення стану загальносвітової економіки. На ринок 
нафти повернулися Лівія, Іран та Ірак, а США почали 
розробляти сланцеві родовища, що взагалі може змі-
нити звичну структуру ринку. Розробка сланцевих 
вуглеводнів у США і нафтових пісків у Канаді вже у 
найближчі 3-5 років здатна змінити методи видобутку, 
переробки, продажу та споживання нафти в усьому 
світі. Також у США та Європі зараз активно виходять 
на перший план альтернативні джерела енергії, що 
теж не сприяє зростанню попиту на традиційні енер-
гоносії. Водночас, за словами офіційного представ-
ника Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) [1, с. 310].

Ціни продовжать знижуватися, а квоти на видо-
буток у найближчому майбутньому переглянуті 
не будуть – саме такий стан мав місто наприкінці 
2015 року. Крім того, провідні світові банки пере-
глядають і прогноз на нафту в бік зниження. Так, 
«Societe Generale» знизив прогноз по «Brent» протя-
гом 2016 року до 47,5 дол. США за барель, прогноз 
по «WTI» 42,5 дол. США,. Експерти «Citi» вважають, 
що середня вартість нафти «WTI» у наступному році 
складе 72 дол. США за барель «Brent» – 80 дол. США 
Согласно прогнозу Международного энергетического 
агества (МЭА), цена во второй половине 2016 года 
начнет расти и приблизительно будет составлять 
80 долл. США, PIRA Energy Group прогнозирует рост 
нефтяных цен до 75 долл. США [2].

На рис. 1 зображена динаміка номінальної та 
реальної ціни на нафту протягом 2008-2016 рр. Про-
тягом останніх 2-ох років ціна різко впала. Існує без-
ліч економічних і політичних причин, які привели до 
різкого зниження ціни на даний вид палива:

1. Збільшення обсягів видобутої сланцевої нафти 
в США, що призвело до перенасичення даного ринку 
ресурсом.

2. США стали на шлях реіндустріалізациї – замі-
щення імпорту, в тому числі нафти і газу.
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3. Небажання країн ОПЕК знижувати обсяги 
видобутку нафти.

4. В результаті поступового зниження цін на динний 
від палива, в Китаї стався обвал на фондовому ринку, а 
слід за цим на ринок були скинуті нафтові акції.

5. Друга хвиля кризи привела до спаду в економі-
ках БРІКС: ПАР, Росія і Бразилія увійшли в рецесію, 
далі розвиваються ринки малих країн.

6. Скасування санкцій США проти Ірану при-
звело до викиду на нафтовий ринок від 1,8 до 2 млн. 
Бар. Нафти в день.

7. Нестабільність курсу долара США – падіння 
долара США підвищує попит на нафту і попит на 
неї, зміцнення долара США знижує реальні доходи 
в країнах-споживачах, знижуючи попит на нафту і її 
ціну [1, с. 312].

Говорячи про країни, які є найбільшими спожи-
вачами нафти у світіт, то до ніх відносяться США 
(приблизно 19 млн. бар. на день) та європейські кра-
їни (14 млн. бар. на день). Попит розвинених країн 
має кілька особливостей, характерних для постін-
дустріальних економік. По-перше, разом з мінли-
вою демографічною структурою знижується потен-
ційний рівень зростання економіки (за прогнозами, 
чисельність трудових ресурсів в ЄС стабілізується 
на поточних рівнях) і темп зростання валового спо-
живання енергії. По-друге, знижується рівень інду-
стріалізації призводить до меншої енергоємності 
виробництва: зростання економіки не так сильно 
впливає на попит на нафту. По-третє, велика зна-
чимість енергоефективних технологій та екологічно 
чистого виробництва. Зараз на програми енерго-
ефективності ЄС витрачає до 30 млрд. євро на рік, 
розробляючи альтернативні джерела енергії [3, с. 5].

Розглянемо показники таких нафтоносних країн, 
як США, Канада, Росія, Китай і деякі країни ОПЕК. 
США є країною-лідером за рівнем споживання нафти, 
при цьому 50% всієї споживаної нафти забезпечу-
ється внутрішнім видобутком, що залишилися 50% – 
за рахунок імпорту. Протягом останніх років спосте-
рігається збільшення обсягів видобутку сланцевої 
нафти в США на тлі розпаду галузей, пов’язаних з 
використанням нафтою. Варто відзначити, що біль-
шість нових свердловин в країні можуть бути прибут-

ковими тільки при ціні на нафту понад 60 дол. США 
за барель, що призвело до банкрутства багатьох ком-
паній, які видобувають сланцеву нафту, так вони були 
відкриті за рахунок позикового капіталу і не в змозі 
покрити свої заборгованості. У такій же ситуації опи-
нилися багато компаній, що виробляють обладнання, 
зайняті в готельній індустрії, вантажні компанії. На 
тлі скорочення витрат на видобуток нафти, спосте-
рігається зростання безробіття в США і скорочення 
рівня заробітної плати. Однак зниження цін на нафту 
зробило позитивний вплив на споживачів, авто- і авіа-
компанії. Але в той же час існує гроза дефляції на тлі 
зниження цін на енергоносії [4, с. 2; 8, с. 3].

Канада Економіка Канади в значній мірі залежить 
від нафтових доходу, проте на даний момент не спо-
стерігається скорочення рівня ВВП країни, безро-
біття знаходиться на низькому рівні. Але в той же 
час відбулося зниження курсу канадського долара 
на 16% по відношенню до американського. Більшою 
мірою страждають нафтовидобувні регіони, де спо-
стерігається скорочення співробітників. У майбут-
ньому ситуація може значно погіршитися, тому що 
видобуток на нових родовищах поки знаходиться в 
загальмованому стані, а собівартість виробництва 
на нафтоносних пісках відносно висока – близько 
60-80 доларів США за барель [1, с. 315; 5, с. 5].

Росія також є ще одним великим експорте-
ром сирої нафти в світовій економіці. Протягом  
2009-2014 років високі ціни на нафту сприяли від-
новленню економіки країни після світової фінан-
сової кризи. З огляду на, що експорт нафти і газу 
складають 70% всього доходу країни, то після різ-
кого падіння цін на нафту, економіка Росії значно 
постраждала. В результаті низьких цін на нафту і 
західні санкції, процентна ставка була підвищена 
на 17%. Якщо ціна продовжить тенденцію до зни-
ження, Росії необхідно вжити всіх заходів для того, 
щоб уникнути дефіциту федерального бюджету. Без-
робіття в Росії протягом останніх років має тенден-
цію до зниження. На початок 2011 року вона стано-
вила 7,8%, на кінець 2015 року – 5,4% [3, с. 4].

Зростання експорту нафти призвів до зростання 
припливу іноземної валюти, який фінансується ЦБ 
Росії за рахунок розширення грошової пропозиції. 

У 2011 році спостерігалося зростання цін 
на нафту і чистого експорту на тлі різкого 
збільшення рівня вивозиться капіталу 
приватного сектора. Перебудова меха-
нізму грошової пропозиції призвела до 
розриву між рівнем грошової експансії і 
чистим експортом. Зростання експортних 
цін на нафту викликав приплив інвес-
тицій і іноземного капіталу у видобуток 
палива. Підвищення світових цін на нафту 
призвело до підвищення цін на нафту на 
внутрішньому ринку нафтопродуктів і 
газу, що негативно позначилося на рента-
бельності інших галузей економіки. Росій-
ський рубль є чутливим по відношенню 
до динаміки цін на нафту, що робить його 
нестійкою валютою. Так як сукупні доходи 
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консолідованого бюджету Росії (в тому числі ВВП) 
в значній мірі залежать від динаміки цін на біржові 
товари на світових ринках, то необхідно розробити і 
впровадити систему хеджування на рівні управління 
державними фінансами РФ, що допоможе істотно 
зменшити негативні наслідки несприятливих сцена-
ріїв зміни ціна на базові товари російського експорту 
для економіки країни [3, с. 5].

Країни, що входять в Організацію країн – екс-
портерів нафти (ОПЕК), покривають 40% світового 
попиту на сиру нафту. Саудівська Аравія була ліде-
ром серед всіх країн ОПЕК, при цьому зміна обся-
гів видобутої нею нафти істотно вплинуло на рівень 
цін на сиру нафту. Ціновий розбіжність між марками 
нафти, що видобуваються Саудівською Аравією і 
West Texas Intermediate (WTI) говорить про зни-
ження потужності Саудівської Аравії [7, с. 5].

Після засідання 4 грудня 2015 роки не було при-
йнято ніяких конкретних заходів, спрямованих на 
усунення даного цінового розриву. Економіка таких 
країн, як Алжир, Венесуела і Еквадор зазнає зна-
чних труднощів у результаті низької ціни на нафту, 
а їх прагнення знизити «стелю» цін на нафту був 
відхилений, незважаючи на те, що через це падіння 
постраждав фондовий ринок Саудівської Аравії, зни-
зившись на 27%. Після зниження рівня цін, Саудівска 
Аравія змушена була скоротити рівень своїх резервів 
з 740 млрд. дол. США до 650 млрд. дол. США для під-
тримки рівня витрат. Дефіцит бюджету країни склав 
20% від ВВП. Також влада країни була змушена ско-
ротити витрати бюджету на 2016 рік, в тому числі і 
паливні субсидії, що призвело до зростання цін на 
бензин на 50% в залежності від виду палива. Також 
планується введення нових податків і підвищення 
тарифів на електроенергію. Для збереження стабіль-
ності, країні необхідно урізати витрати по багатьом 
статтям для збереження стабільності [1, с. 317].

Міжнародне рейтингове агентство Stand&Poor’s 
знизило суверенний рейтинг Саудівської Аравії на 
один рівень в жовтні 2015 року зі негативним про-
гнозом. Згідно з їхнім прогнозом, дефіцит бюджету 
Саудівської Аравії буде залишати 16% ВВП країни. 
Після того, як в кінці 2014 року спостерігалося зни-
ження цін на нафту і небажання знизити рівень видо-
бутку нафти, спостерігалося зниження впливу країн 
ОПЕК на світовий ринок нафти.

Але так як структура ринку на сьогоднішній день 
змінилася, і на даний момент це ринок покупця, то 
основний вплив на світовий ринок нафти визна-
чається рівнем попиту. Тому для збереження своєї 
частки на світовому ринку нафти, Саудівська Аравія 
змушена знизити ціну на даний ресурс [7, с. 2]. 

Говорячи про наслідки для Венесуели, то в кра-
їні спостерігаються значні проблеми через те, що 
96% експортних доходів країни припадають на екс-
порт нафти і нафтопродуктів. Спостерігається змен-
шення видобутку нафти в два рази. Спостерігається 
знецінення національної валюти країни в два рази. 
Очікується, що рівень інфляції становитиме 160%. 
Це в свою чергу призвело до того, що в країні погір-
шився рівень добробуту громадян, спостерігалося 

зростання рівня контрабанди палива в сусідні кра-
їни. Були скасовані масштабні соціальні проекти, 
падіння цін на нафту може призвести до зростання 
цін на бензин [9, с. 2].

В результаті зниження рівня впливу ОПЕК на 
світовий ринок нафти, Китай визначає перспективи 
нафтового ринку: в цій країні економічна криза 
позначився в біржовий фазі. Спостерігається обвал 
на фондовому ринку країни, але якщо даний обвал 
не буде зупинений – це може привести до банків-
ської кризи та спаду в промисловості країни. Також 
в Китаї існує проблема формування великої інду-
стріальної «бульбашки». Таким чином саме Китай 
створює основну напруженість на світовому ринку 
нафти, знижуючи таким чином ціни на нафту, набли-
жаючи їх до собівартості сланцевої нафти в США.

На тлі зниження світових цін на нафту, Китай 
продовжує нарощувати нафтові резерви, при цьому 
внутрішнє виробництво нафти зростає меншими тем-
пами. При цьому необхідно враховувати, що в Китаї 
ціни на паливо регулює держава. Тому економіка КНР 
позбавлена переваги дешевої нафти [6, с. 4].

Проаналізувавши основну ситуацію з нафтонос-
них країнах світу, можна зробити висновок, що для 
кожної країни необхіден певний рівень цін на нафту, 
який зможе забезпечити формування збалансованого 
бюджету (рис. 2). 
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Рис. 2 демонструє, що поточна ціна на сиру нафту 
є несприятливою для більшості країн-експортерів 
нафти. Але в той же час є країни, для яких поточ-
ний рівень ціни є найбільш сприятливою: країни, 
які імпортують нафту, такі як Індія, Японія, Китай, 
а також деякі країни Західної Європи виграли від 
зниження ціни на даний енергоресурс. Так, напри-
клад, Китай є найбільшим нетто-імпортером нафти, 
зниження ціни на сиру нафту призведе до зростання 
валютних резервів. Однак це не є єдиним чинником, 
який може підтримати рівень економіки Китаю. Для 
Індії падіння ціни на нафту допоможе контролювати 
дефіцит поточного рахунку.

Основний вплив зниження рівня ціни на сиру 
нафту призвело до побоювань виникнення дефля-
ції в Японії, Європі і США. ЄЦБ, ФРС і Банк Японії 
намагаються підтримати рівень інфляції на рівні 2%. 
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Якщо ціна на даний енергоресурс залишатиметься 
на низькому рівні, це призведе до чергової кризи, в 
центрі якої опиниться дефляція [1, с. 318].

Висновки. Проаналізувавши особливості 
впливу ціни на нафту на економіку країн-експор-
терів нафти, можна зробити висновки, що осно-
вними причинами, які призвели до зниження рівня 
ціни на нафту, є збільшення видобутку сланцевої 
нафти, обвал на фондовому ринку в Китаї, реце-
сія у країнах БРІКС, скасування санкцій США 
проти Ірану на експорт нафти, нестабільність 
курсу долару. Це в свою чергу призвело до бан-
крутства нафтових компаній, які не могли окупити 
свої витрати на видобуток нафти, до девальвації 
російського рубля, яка призвела до зростання цін і 
зменшення основної частини доходів у російський 
бюджет, також спостерігалося зростання процент-
ної ставки. У Канаді також очікується скорочення 
надходжень до бюджету, безробіття знаходиться 
на низькому рівні в результаті скорочення числа 

співробітників в нафтоносних регіонах. Також від-
булося здешевлення канадського долара по відно-
шенню до долара США на 16%.

Говорячи про країни ОПЕК, то такі країни, як 
Алжир, Венесуела і Еквадор зазнають значних труд-
нощів у результаті низької ціни на нафту, сталося 
падіння фондового ринку Саудівської Аравії на 27%, 
були скорочені витрати бюджету. Також відбувається 
зниження впливу країн ОПЕК на світовий ринок 
нафти, найбільший вплив робить рівень попиту.

Говорячи про Китай, то в результаті обвалу на 
фондовому ринку країни, Китай почав знижувати 
ціни на нафту, наближаючи їх до рівня собівартості 
сланцевої нафти в США. У той же час країна про-
довжує накопичувати нафтові резерви, при цьому 
необхідно враховувати, що ціну на паливо в Китаї 
регулює держава. Таким чином можна сказати, що 
для кожної країни-експортера нафти необхідно вста-
новлювати певний рівень ціни на нафту для балансу-
вання бюджетів цих країн.
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В данной статье рассмотрена особенность влияния колебаний цен на нефть на экономики нефтяных стран на 
примере США, России, Китая, Канады и стран ОПЕК. Определен уровень цен, который необходимы для урав-
новешивания бюджетов стран-экспортеров нефти. Также в статье определены основные причины, в резуль-
тате которых произошел спад цен на нефть на протяжении 2014-2016 гг. Определена особенности влияния 
динамики мировых цен на нефть в краткосрочном периоде на уровень экономического роста, безработицы, 
уровень инфляции, нефтяного экспорта и объемы производства нефти в странах-экспортеров нефти. 
Ключевые слова: нефть, мировая цена на нефть, экспорт, безработица, страны-экспортеры нефти, бюджет 
страны, номинальная и реальная цена на нефть.
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У статті досліджено еволюційний розвиток методики інформаційного та фінансового забезпечення 
виробничих запасів підприємства. Системний аналіз економічної літератури та дослідження прак-
тики засвідчили, що численні питання інформаційного та фінансового забезпечення виробничих 
запасів підприємств залишаються не вирішеними, потребують подальшого опрацювання методичні 
та організаційні їх положення в частині: уточнення порядку визнання видів виробничих запасів та їх 
оцінки, відображення інформації за виробничими запасами в документах та на рахунках бухгалтер-
ського обліку, забезпечення використання комп’ютерних технологій.
Ключові слова: методика інформаційного забезпечення, виробничі запаси, оцінка, комп’ютерні 
технології.

Постановка проблеми. Завдання інформа-
ційного та фінансового забезпечення виробничих 
запасів в сучасних умовах набувають особливої 
актуальності в зв’язку з потребою швидкої і досто-
вірної інформації. Тому станом на сьогоднішній 
день важливим є вирішення питання пристосування 
сучасної системи обліку виробничих запасів на під-
приємствах до вимог оптимізації оперативності та 
достовірності надання інформації для потреб управ-
ління з метою підвищення ефективності діяльності 
суб’єктів господарювання в цілому. Раціональне 
управління виробничими запасами потребує своє-
часного оперативного обліку за їх надходженням і 
використанням, що неможливо без застосування в 
обліку комп’ютерних технологій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
питання методики й організації обліку виробничих 
запасів в різні часи розкривали в своїх роботах такі 
вітчизняні вчені, як: С. В. Андрос, Т. А. Бурова, 
З. В. Гуцайлюк, Л. В. Гусак, Ю. А. Кузьмінський, 
С. О. Левицька, Л. Г. Ловінська, М. Р. Лучко, 
Є. В. Мних, С. В. Свірко, Л. М. Кіндрацька, 
В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, В. Г. Швець та ін. Але 
системний аналіз економічної літератури та дослі-
дження практики засвідчили, що численні питання 
інформаційного та фінансового забезпечення вироб-
ничих запасів підприємств залишаються не вирі-
шеними, потребують подальшого опрацювання 
методичні та організаційні їх положення в частині: 
уточнення порядку визнання видів виробничих 
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запасів та їх оцінки, відображення інформації за 
виробничими запасами в документах та на рахунках 
бухгалтерського обліку, забезпечення використання 
комп’ютерних технологій.

Мета дослідження – показати еволюцію інфор-
маційного та фінансового забезпечення виробни-
чих запасів завдяки використанню комп’ютерних 
технологій.

Виклад основного матеріалу. Головною метою 
функціонування бухгалтерської інформаційної сис-
теми на підприємстві є забезпечення керівництва 
підприємства фінансовою інформацією для при-
йняття обґрунтованих рішень при виборі альтерна-
тивних варіантів використання обмежених ресурсів. 
В умовах використання комп’ютерних бухгалтер-
ських систем методологія обліку змінилась в різних 
напрямах, зокрема: змінюється система, бухгал-
терська система бухгалтерського обліку, перебудо-
вується методологія обліку, змінюється обліковий 
процес, підвищується рівень управління, відбува-
ється кількісна і якісна зміна облікового апарату та 
його функцій. Комп’ютерні системи на сьогодніш-
ній день дозволяють: обробляти і зберігати велику 
кількість однакових в структурному плані одиниць 
інформації; здійснювати вибірку інформації з вели-
кої кількості даних; виконувати складні математичні 
розрахунки; одержувати паперову копію будь-якого 
документу. Комп’ютерний спосіб обробки облікової 
інформації вимагає формального та чіткого опису 
облікових процедур у вигляді алгоритмів. Техноло-
гічний процес автоматизованого оброблення даних з 
обліку виробничих запасів полягає у виконанні всіх 
потрібних операцій введення, оброблення, збере-
ження й надання потрібної інформації, групування 
даних на рахунках, із метою контролю за наявністю 
та витратами матеріальних цінностей [5, c. 59]. 

Тому для забезпечення обліку виробничих запа-
сів на ТОВ «Нівен» створені різні рівні робочих 
місць автоматизованої ділянки обліку виробничих 
запасів. Такий спосіб передбачає використання 
комплексної системи організації первинної та вихід-
ної інформації, а єдина база бухгалтерських записів 
забезпечує потрібною інформацією аналітичний, 
синтетичний та управлінський облік та формування 
звітності. Спільна інформаційна база дає можливість 
спільно використовувати таку нормативно-довідкову 
інформацію, як довідники: зовнішніх організацій; 
структурних організацій; підрозділів, статей обліку; 
допустимої кореспонденції рахунків; номенклатури 
цінників, виробничих запасів; типових господар-
ських операцій тощо.

Для обліку виробничих запасів використову-
ється типові форми первинних документів, що 
утворюють вхідну інформацію: прихідний ордер; 
товарно-транспортна накладна; податкова накладна; 
акт приймання матеріалів; вимога; накладна на від-
пуск матеріалів на сторону. Вихідною інформацією 
складського обліку є: оборотна відомість матеріаль-
них цінностей; довідкова інформація; інформація 
про переоцінку матеріальних цінностей; реєстр пер-
винних документів; інвентаризаційна відомість [2].

Основною регламентованою вихідною інформа-
цією в бухгалтерії з обліку виробничих запасів є: 
інвентаризаційна відомість; відомість надходження 
матеріальних цінностей; відомість витрачання мате-
ріальних цінностей; оборотна відомість матеріаль-
них цінностей; відомість відображення господар-
ських операцій з обліку матеріальних цінностей на 
рахунках бухгалтерського обліку; відомість переоці-
нювання матеріальних цінностей; реєстр первинних 
документів; журнал обліку відпуску матеріальних 
цінностей [3]. 

Кожна програма бухгалтерського обліку містить 
певний набір інструментів, необхідних для роботи 
користувача з програмою. До них належать довід-
ники, що застосовуються для збереження однотип-
ної інформації. Відповідно до класу програми вони 
використовуються у різних її модулях та програ-
мою в цілому при здійсненні операцій з елементами 
довідника. Іншим прикладом може бути робочий 
план рахунків, що використовується для складання 
бухгалтерських проводок в усіх програмах. Кожна 
програма містить початково вбудовані сервісні меха-
нізми, які використовуються при виконанні будь-
яких облікових операцій.

Як показують сучасні дослідження, більшість 
поширених програм обліку не вирішує в повній мірі 
всіх проблем, що пов’язані з обліком. У свою чергу 
ті програмні продукти, які найбільше відповідають 
вимогам, тобто реалізують системний підхід до авто-
матизації обліку, мають занадто високу ціну. 

В порівнянні з іншими версіями програми 
«вісімка» має ряд переваг: реалізована можливість 
ведення обліку декількох організацій в єдиній інфор-
маційній базі. Організації можуть використовувати 
загальні списки товарів, статей витрат, контраген-
тів і т.д.; поява в «1С: Бухгалтерії 8.2» партіонного 
обліку розширює область застосування типового 
рішення. Крім способу оцінки матеріально-виробни-
чих запасів за середньою собівартістю, стає можли-
вим застосування і таких способів, як ФІФО і ЛІФО, 
незалежно для бухгалтерського і податкового обліку 
і для кожної організації; реалізований опціональний 
аналітичний облік по місцях зберігання: кількісний 
і кількісно-сумовий; реалізована можливість обліку 
товарів в роздрібній торгівлі за продажними цінами; 
у новій версії «1С: Бухгалтерії 8.2» розширені мож-
ливості настройки типових операцій – засоби гру-
пового введення часто використовуваних бухгалтер-
ських проводок.

Класифікаційні ознаки, програми наведені в 
таблиці 1. В програмі також реалізовані можливості 
ведення на одному робочому місці бухгалтерського 
обліку декількох підприємств, ведення обліку пара-
лельно в декількох робочих планах рахунків, багато-
вимірного та багаторівневого аналітичного обліку, 
кількісного та валютного обліку.

Під задачею розуміють алгоритм перетворення 
вхідних даних за допомогою процедур обробки у 
вихідні показники, що мають певне функціональне 
призначення для бухгалтерського обліку і управ-
ління підприємством. Компонента «Облік вироб-
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ничих запасів» використовується для управління і 
спостереження за виробничими запасами за допомо-
гою інтегрованої системи. В програмі «1С: Бухгал-
терія 8.2» підтримуються наступні способи оцінки 
матеріально-виробничих запасів при їх вибутті: за 
середньою собівартістю; за собівартістю перших за 
часом придбання матеріально-виробничих запасів 
(спосіб ФІФО). По складах може вестися кількісно-
сумовий облік і облік по партіях. Складський облік 
може бути відключений, якщо в ньому немає необ-
хідності, можливий автоматизований облік операцій 
надходження і реалізації товарів і послуг. 

Таблиця 1
Ознаки програми «1С: Бухгалтерія 8.2»  
та її характеристика

№ 
п/п

Класифікаційна 
ознака Характеристика ознак

1. Клас програми
Універсальна бухгалтер-
ська програма (міді-бух-
галтерія)

2. Призначення Для ведення бухгалтер-
ського обліку

3. Група споживачів Невелика чисельність пер-
соналу бухгалтерії

4. Об’єкт обліку
Малі та середні за розмі-
ром підприємства різних 
галузей діяльності

5. Спосіб реалізації 
облікових функцій

Перевага надається вве-
денню операцій за шабло-
нами та за допомогою 
документів

6. Комплексність 
виконання функцій

Інтегрована програма зве-
деного обліку

Таблиця 2
Склад задач, що вирішуються при обліку  
виробничих запасів в системі «1С: Бухгалтерія» 
на підприємстві ТОВ «Нівен»

Назва задачі Інформація
Вхідна Вихідна

Облік руху 
виробничих 
запасів

Накладна на 
внутрішнє 
переміщення

Журнали операцій, 
проводок, докумен-
тів, повний журнал, 
переміщення, дерево 
документів, рух 
документа, стан-
дартні звіти, регла-
ментовані звіти

Облік списання 
виробничих 
запасів

Акт списання

Облік списання 
внаслідок реа-
лізації вироб-
ничих запасів

Видаткова 
накладна

Облік оплати 
за придбані 
виробничі 
запаси

Платіжне 
доручення, 
банківська 
виписка

Податковий 
облік

Запис в книзі 
придбання, 
податкова 
накладна

Реєстр податкових 
документів, журнал 
документів, повний 
журнал, дерево 
документів, книга 
обліку придбання 
стандартні звіти, 
регламентовані звіти

Для автоматизації обліку виробничих запа-
сів в програмі «1C: Бухгалтерія 8.2» передбачено 
закладку «Склад», яка містить перелік документів 
(«Переміщення товарів», «Інвентаризація товарів 
на складі», «ОприбуткувОприбуткування товарів», 
«Списання товарів») та довідників («Номенкла-
тура», «Склади (місця зберігання)», «Класифікатор 
одиниць виміру»).

Головним призначенням бухгалтерської програми 
«1С: Бухгалтерія» є полегшення рутинної роботи 
бухгалтера зі складання різних відомостей, журналів 
та звітів. Для накопичення інформації про множину 
однотипних об’єктів використовуються довідники. 
Довідники – спеціальні засоби, що забезпечують 
ведення списків однотипних облікових об’єктів та 
зберігання параметрів, що характеризують ці об’єкти. 
Для організації обліку запасів у програмі «1С: Бухгал-
терія 8.2» використовуються наступні довідники.

Довідник «Номенклатура» призначено для ведення 
списку номенклатурних позицій запасів, послуг і 
не введених в експлуатацію необоротних активів. 
Довідник «Склади (місця зберігання)» призначено 
для ведення списку місць зберігання товарно-матері-
альних цінностей, складів, комор тощо. Принципово 
важливим є значення реквізиту «Вид складу» вво-
диться інформація в довідник заздалегідь, оскільки 
дана інформація використовується при вирішенні 
багатьох задач різних ділянок обліку.

Для автоматизації оприбуткування запасів на під-
приємство передбачено документ «Надходження 
товарів та послуг», який у сформованому для друку 
вигляді має форму «Прибуткової накладної». Для реє-
страції факту передачі матеріалів зі складу у виробни-
цтво використовується документ «Вимога-накладна». 
Вартість матеріалів, поміщених до табличної частини 
документа, списується на витрати виробництва. При-
чому в цьому документі можна відобразити різні види 
витрат: виробничі та загальновиробничі, адміністра-
тивні та витрати на збут (закладка Рахунки витрат). 
У бухгалтерському обліку вони відповідають спи-
санню вартості матеріалів на відповідні рахунки.

Перелік матеріалів, зазначених в документі, 
прив’язується до певної номенклатурної групи, яка 
визначає аналітику витрат (закладка Рахунки витрат). 
Розподіл непрямих (загальновиробничих) витрат при 
розрахунку собівартості готової продукції буде вико-
нано саме на цю номенклатурну групу. На цій самій 
закладці вибирається підрозділ, на витрати якого спи-
суватимуться матеріали, передані у виробництво.

Документ «Переміщення товарів» призначений 
для реєстрації в типовій конфігурації факту руху 
запасів з одного складу на інший, від однієї мате-
ріально відповідальної особи до іншої. У реквізи-
тах «Отримувач» і «Відправник» діалогової форми 
документа варто визначити місця збереження шля-
хом вибору їх з однойменного довідника, звідки 
і куди будуть переміщені об’єкти, перераховані в 
табличній частині документа. Для відображення в 
обліку операцій по списанню запасів у типовій кон-
фігурації призначений документ «Списання това-
рів». Заповнення форми документа починається з 
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вибору складу, з якого будуть списані запаси, витрат-
ного рахунку, на який буде списано облікову вартість 
об’єктів, а також відповідних статей аналітики цього 
рахунку. З метою ведення обліку запасів в програмі 
«1С: Бухгалтерія» складаються стандартні звіти: звіт 
«Обороти по рахунку»; звіт «Аналіз рахунку»; звіт 
«Аналіз рахунку по датам»; звіт «Оборотно-саль-
дова відомість по рахунку». Уся внесена в програму 
інформація про рух виробничих запасів і зміни їх 
вартості буде відображатись на відповідних рахун-
ках (субрахунках бухгалтерського обліку основного 
плану рахунків. Автоматизоване рішення задач з 
обліку виробничих запасів базується на створенні 
і веденні інформаційної бази про наявність вироб-
ничих запасів, сформованої на підставі інвентарної 
картотеки. При веденні інвентарної картотеки на 
АРМ бухгалтера ручна обробка інформації відсутня.

Призначення АРМ бухгалтера з обліку виробничих 
запасів полягає у виконанні системних обліково-контр-
ольних операцій: автоматизації документування пер-
винної інформації; оперативного управління, контр-
олю за наявністю і рухом виробничих запасів; видачі на 
запит необхідної інформації до друку чи екран дисплея. 
Для обробки інформації з обліку виробничих запасів 
доцільно використовувати трирівневу систему АРМ. 
Управління роботою кожним АРМ і вибір функції 
здійснюються автономно в діалоговому режимі через 
головний модуль. Інформаційний взаємозв’язок різних 
АРМ залежить від способу організації обліку вироб-

ничих запасів, територіального розташування АРМ, 
потужності технічних засобів і інформаційних потоків. 
Причому, на одному персональному комп’ютері може 
функціонувати одне АРМ.

Носіями вхідних даних, необхідних для автома-
тизованої обробки інформації, використовуються як 
правило, типові форми. При цьому формуються дані 
по всіх господарських операціях. 

Висновки. Потреби користувачів в обліковій 
інформації примушують бухгалтерів постійно опти-
мізувати процес обробки інформації, удосконалю-
вати форми обліку, змінювати ручний спосіб обробки 
інформації на комп’ютерний. Комп’ютеризація 
розв’язала багато проблем в системі бухгалтерського 
обліку. Разом з тим перед бухгалтерами підприємств 
виникли нові проблеми, зокрема: захист інформації 
від несанкціонованого втручання, юридична відпо-
відність електронних первинних документів, можли-
вість втрати або псування інформації під час відклю-
чення електроенергії, проникнення комп’ютерних 
вірусів, захист облікової інформації та ін. Виходячи 
із потреб сьогодення та статутної діяльності під-
приємства, ТОВ «Нівен» доречно застосовує про-
грамний продукт для автоматизації обліку «1С: 
Бухгалтерія 8.2» з перспективою переходу на більш 
нові і захищені версії. Правильно побудований 
облік виробничих запасів і, як наслідок, різнобічне 
використання наданої інформації, повинно сприяти 
ефективному управлінню діяльністю підприємства.
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В статье исследовано эволюционное развитие методики информационного и финансового обеспечения произ-
водственных запасов предприятия. Системный анализ экономической литературы и практические исследова-
ния показали, что многочисленные вопросы информационного и финансового обеспечения производственных 
запасов предприятия остаются нерешёнными, возникает необходимость дальнейшей отработки их методиче-
ских и организационных положений в части: уточнения порядка признания видов производственных запасов 
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Розглянуто такі форм безготівкових розрахунків, як інкасо та вексель, що на сучасному етапі розви-
тку розрахункових взаємовідносин займають значне місце у загальному обсязі розрахункових опе-
рацій як серед українських підприємців, так і в розрахунках з іноземними партнерами за догово-
рами зовнішньо-економічної діяльності. Здійснено їх огляд у розрізі питань визначення їх сутності 
та різновидів відповідно до умов здійснення конкретних видів розрахунків, механізму та принципів 
здійснення розрахунків з використанням даних форм, що регулюється нормативно-правовими актами 
України, їх особливості з виділенням ряду переваг та недоліків для різних сторін, що беруть участь 
у даних розрахунках.
Ключові слова: безготівкові форми розрахунків, документарне інкасо, принципи роботи інкасо, 
переваги інкасо, простий вексель, переказний вексель, вексельна документація, переваги век-
сельних розрахунків. 

Постановка проблеми. Важливе місце у сучас-
них ринкових відносинах займають безготівкові роз-
рахунки, серед них ефективними формами таких 
розрахунків є інкасо та вексель. Для забезпечення нор-
мального обігу коштів необхідно обирати форми без-
готівкових розрахунків відповідно до специфіки діяль-
ності та стану розрахунків, відповідно необхідно чітко 
визначити особливості і умови здійснення розрахунків 
із застосуванням даних форм аби забезпечити макси-
мальну доцільність їх здійснення для підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розглядаючи питання безготівкових розрахунків 

перш за все необхідно досліджувати матеріали 
діючих нормативно-правових актів, що на зако-
нодавчому рівні регулюють умови та правила 
здійснення цих розрахунків, тому у дослідженні 
використовувались чинні положення, постанови 
та інструкції.

Мета дослідження. Вивчення особливостей 
оформлення та умов здійснення безготівкових роз-
рахунків за допомогою інкасо та векселя на основі 
нормативно-правових актів України, визначення 
їх переваг та недоліків для сторін, що приймають 
участь у безготівкових розрахунках.
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Виклад основного матеріалу. Всі підприємства 
зобов’язані зберігати свої кошти на рахунках у банку 
із подальшим їх використанням для зарахування 
коштів чи їх списання для здійснення безготівкових 
розрахунків з партнерами. Безготівкові розрахунки 
(cashless payments) – перерахування певної суми 
коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів 
коштів, а також перерахування банками за доручен-
ням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених 
ними готівкою в касу банку, на рахунки отримува-
чів коштів [1]. Ці розрахунки проводяться банком 
на підставі розрахункових документів на паперових 
носіях чи в електронному вигляді. Розрахунки між 
юридичними особами можуть проводитись наступ-
ними формами: акредитивом, розрахунковим чеком, 
платіжною вимогою, платіжним дорученням. Але на 
нашу думку найефективнішими формами безготів-
кових розрахунків є інкасо та вексель.

Інкасо (collection letter; collection order) – доку-
мент, відповідно до якого банк (банк-емітент) за дору-
ченням клієнта здійснює за рахунок клієнта дії щодо 
одержання від платника платежу та (або) акцепту 
платежу. Розрізняють два види інкасо – чисте та доку-
ментарне. Чисте інкасо означає інкасо фінансових 
документів, які не супроводжуються комерційними 
документами. Документарне інкасо – це інкасо фінан-
сових документів, які супроводжуються комерцій-
ними документами, або інкасо тільки комерційних 
документів. Документарне інкасо частіше використо-
вують у практиці міжнародних розрахунків.

Сторонами, що беруть участь у операціях з інкасо є:
1) довіритель – клієнт, який доручає операцію по 

інкасуванню своєму банку;
2) банк-ремітент – банк, якому довіритель дору-

чає операцію по інкасуванню;
3) інкасуючий банк – будь-який банк, який не 

є бакном-ремітентом, що бере участь в операції по 
виконанню інкасового доручення;

4) представляючий банк – інкасуючий банк, що 
робить подання платникові.

Документарне інкасо (з гарантією) є формою без-
готівкових розрахунків, що рекомендується Поста-
новою Кабінету Міністрів України і Національного 
банку України № 444 для здійснення розрахунків за 
договорами зовнішньоекономічної діяльності. 

Відповідно до цієї постанови типовими платіж-
ними умовами договору, яким передбачається роз-
рахунок із застосуванням документарного інкасо 
є встановлення валюти розрахунку, перелік доку-
ментів проти яких через уповноважений банк здій-
снюється оплата, цими документами є комерційний 
рахунок, комплект чистих бортових коносаментів 
або дублікат міжнародної авіаційної, автомобільної, 
залізничної накладної чи поштової квитанції, що 
містить інформацію про сплату фрахту і наймену-
вання одержувача вантажу, страховий поліс. 

Сума платежу має бути переказана покупцем у 
повній відповідності платіжним інструкціям, викла-
деним у інкасовому дорученні. Перевагою для укра-
їнського експортера є те, що усі банківські витрати, 
пов’язані виставленням та сплатою інкасо, здійснює 

покупець. У разі виникнення затримки платежу за 
інкасо з боку покупця він зобов’язаний сплатити 
продавцю проценти за кожен день затримки за 
ставкою встановленою у договорі. Якщо українець 
є імпортером, то усі банківські витрати на терито-
рії України сплачує він сам, а витрати поза межами 
України сплачує продавець.

У договорах (контрактах) на експорт, що перед-
бачають одержання українським експортером аван-
сового платежу (платежів), іноземний покупець 
може вимагати надання йому гарантії повернення 
авансового платежу. Такі гарантії видає уповнова-
жений банк на умовах та згідно з формою, перед-
баченою чинним законодавством. Під час укладання 
договорів (контрактів) на експорт іноземний Поку-
пець може наполягати на сплаті частини вартості 
договору (контракту) тільки після прийняття (пере-
вірки, введення в експлуатацію) товару (устатку-
вання) або на наданні йому гарантії виконання дого-
вору (контракту). Сума такого платежу або гарантії 
не може перевищувати 10-12% вартості договору 
(контракту). У будь-якому разі доцільно наполягати 
на наданні гарантії виконання договору (контракту) 
замість гарантійного платежу. Такі гарантії вида-
ються уповноваженим банком на умовах та згідно з 
формою, передбачених чинним законодавством.

У договорах (контрактах) на експорт, які перед-
бачають здійснення розрахунків за інкасо, інозем-
ний покупець може запропонувати як забезпечення 
платежів замість банківської гарантії резервні акре-
дитиви типу «стенд-бай (stand-by), підпорядковані 
Уніфікованим правилам та звичаям для документар-
них акредитивів у редакції 1993 року, опублікованим 
Міжнародною торговельною палатою за № 500. 

Використання інкасо є доцільним у випадках, 
коли міжнародні платіжні операції країни імпортера 
не є обмеженими, економічна ситуація є стабільною, 
існує достовірна інформація про платоспроможність 
імпортера або просто існує довіра між партнерами.

Принципи роботи документарного інкасо 
наступні:

– складається зовнішньоекономічний контракт, 
який фіксує певну домовленість між імпортером та 
експортером;

– експотрет передає товари перевізнику та складає 
пакет документів, що включає страхові, транспортні 
документи, документи, що посвідчують якість, похо-
дження товару, рахунок-фактура та саме інкасо;

– експортер передає даний пакет документів 
обслуговуючому банку, той приймає інкасо, пере-
віряючи при цьому відповідність зовнішніх ознак 
наданих документів, та надсилає документи в інка-
суючий банк;

– інкасуючий банк повідомляє імпортера про 
факт отримання документів та умови їх передачі, 
відповідно до умов вказаних у інкасо імпортер здій-
снює оплату, імпортер отримує товар в обмін на 
документи, а інкасуючий банк в свою чергу перера-
ховує кошти банку експортера.

Перевагою інкасо для експортера є страхування від 
дострокової передачі перевізником товарів імпортеру, 
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недоліком для експортера є можливість затримки пла-
тежу зумовлену часом отримання ліцензії на імпорт 
та можливість відмови оплати імпортером. Перева-
гою для імпортера є зручність та можливість відстро-
чення платежу до прибуття товарів [2].

Вексель (promissory note) – цінний папір, який 
посвідчує безумовне грошове зобов’язання вексе-
ледавця або його наказ третій особі сплатити після 
настання строку платежу визначену суму власнику 
векселя (векселедержателю). Відповідно до різних кла-
сифікаційних ознак існують наступні види векселів:

1. Відповідно до суб’єкта, що здійснює оплату 
векселя:

1.1. Простий – вексель, який містить зобов’язання 
векселедавця сплатити у зазначений строк визначену 
суму грошей власнику векселя.

1.2. Переказний – вексель, який містить письмо-
вий наказ однієї особи іншій особі сплатити у зазна-
чений строк визначену суму грошей третій особі.

2. Відповідно до угод, що обслуговуються векселем:
2.1. Товарний – вексель, що використовується для 

обслуговування торговельних операцій.
2.2. Фінансовий – вексель, що використовується 

для мобілізації грошових коштів.
3. Відповідно до емітента векселя:
3.1. Приватні.
3.2. Казначейські.
Зобов’язуватися та набувати права за переказними 

і простими векселями на території України можуть 
юридичні та фізичні особи. Видавати переказні і 
прості векселі можна лише для оформлення грошо-
вого боргу за фактично поставлені товари, виконані 
роботи, надані послуги, за виключенням фінансових 
банківських векселів, векселів Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб та фінансових казначейських 
векселів. Банки здійснюють операції з простими та 
переказними векселями за умови складання векселів 
у документарній формі на бланках з відповідним сту-
пенем захисту та заповнення їх реквізитів.

Умова щодо проведення розрахунків із застосу-
ванням векселів обов’язково відображається у від-
повідному договорі, який укладається в письмовій 
формі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до 
договору припиняються грошові зобов’язання щодо 
платежу за цим договором та виникають грошові 
зобов’язання щодо платежу за векселем.

Простий вексель являє собою боргове 
зобов’язання векселедавця (покупця) сплатити 
постачальнику вказану у векселі суму в конкретно 
установлений час. Банки здійснюють операції з про-
стими векселями за умови заповнення чітко визна-
чених реквізитів, а саме:

– назви «простий вексель», яка включена до 
тексту документа і написана тією мовою, якою цей 
документ складено;

– безумовного зобов’язання сплатити визначену 
суму грошей;

– строку платежу;
– місця, у якому має бути здійснений платіж;
– найменування особи, якій або за наказом якої 

має здійснюватися платіж;

– дати і місця видачі простого векселя;
– підпису особи, яка видає документ (векселе-

давець).
Банки не здійснюють операції з простими вексе-

лями, якщо немає будь-якого з реквізитів, що вище-
перераховані, крім таких випадків:

1) простий вексель, строк платежу в якому не 
зазначено, уважається таким, що підлягає оплаті за 
пред’явленням;

2) якщо немає особливого зазначення, місце, у 
якому видано документ, уважається місцем платежу 
і разом з тим місцем проживання векселедавця;

3) простий вексель, у якому не зазначено місце 
його видачі, уважається виданим у місці, зазначе-
ному поруч з найменуванням векселедавця.

Переказний вексель – документ, виписується век-
селедавцем і містить наказ банку здійснити оплату 
коштів, що прописна у векселі, векселедержателю, 
в конкретний час. Тобто даний документ може бути 
переданий постачальником для погашення його 
власного боргу або реалізований, і у такому випадку 
векселедавець сплачує кошти не своєму постачаль-
нику, а наступному векселедержателю.

Загалом рух векселя супроводжується відповід-
ною вексельною документацією, передача векселя 
може бути оформлена актом приймання-передачі 
векселя, акт пред’явлення переказного векселя до 
акцепту, акт пред’явлення векселя до платежу. У акті 
повинна зазначатися така інформація: найменування 
векселедавця і векселедержателя та інших уповно-
важених осіб, номер векселя, його номінальна вар-
тість, термін та місце платежу. Також передбачено 
ведення реєстру векселів, він являє собою документ 
в якому вказується інформація про видані, отримані 
векселі та вексельних осіб.

Банки здійснюють операції з переказними вексе-
лями за умови заповнення чітко визначених реквізи-
тів, а саме:

– назви «переказний вексель», яка включена до 
тексту документа і написана тією мовою, якою цей 
документ складений (вексель, який видається на 
території України і місце платежу за яким також на 
території України, складається державною мовою. 
Найменування трасанта або векселедавця, інших 
зобов’язаних за векселем осіб зазначається тією 
мовою, якою визначено офіційне найменування в їх 
установчих документах);

– безумовного наказу сплатити визначену суму 
грошей;

– найменування особи, яка має сплатити (трасат);
– строку платежу;
– місця, у якому має здійснюватися платіж;
– найменування особи, якій або за наказом якої 

має здійснюватися платіж;
– дати і місця видачі векселя;
– підпису особи, яка видає вексель (трасант).
У переказному векселі, який підлягає оплаті від-

разу після пред’явлення або у визначений строк після 
пред’явлення, векселедавець може обумовити те, що 
на суму, яка підлягає сплаті, нараховуватимуться від-
сотки. Відсоткова ставка має зазначатися у векселі, 
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якщо її немає, то умова вважається ненаписаною. 
Відсотки нараховуються від дати видачі переказного 
векселя, якщо не зазначена інша дата.

Кожний, хто поставив свій підпис на переказному 
векселі як представник особи, від імені якої він не 
був уповноважений діяти, сам зобов’язаний за век-
селем і, якщо він заплатить, то матиме ті самі права, 
які мала б та особа, за яку він мав намір діяти. Якщо 
сума, яка підлягає сплаті за переказним векселем, 
виражена словами і цифрами, то в разі розбіжності 
між цими позначеннями підлягає сплаті сума, позна-
чена словами. Якщо в переказному векселі сума 
виражена кілька разів словами або цифрами, то в 
разі розбіжностей між цими позначеннями підлягає 
сплаті менша сума.

Перевагою вексельної форми розрахунків для 
векселедавця є можливість відстрочення платежу за 
отримані товари (роботи, послуги), для векселедер-
жателя перевагою є можливість реалізації векселя 
та безумовність погашення боргу. Недоліками цієї 
форми для векселедавця є та сама безумовність пога-
шення боргу, а для векселедержателя – відсутність 
забезпечення погашення боргу [3].

Висновки. Отже, безготівкові форми розрахун-
ків створюють умови для своєчасних та зручних 
грошових розрахунків відповідно до способу пла-
тежу та організації документообороту. Дані форми 
розрахунків регулюються законодавством України 

та уповноваженими органами країн-партнерів, що 
здійснюють законодавчу діяльність на їх території, 
і містять чіткі умови та правила виконання догово-
рів та здійснення розрахунків.

Інкасо – це вид розрахунків за яким банк висту-
пає посередником у розрахункових операціях та 
здійснює операції з отримання коштів свого клієнта 
від платника. Найчастіше використовується такий 
вид інкасо як документарне інкасо. Значним недо-
ліком є відсутність безумовного здійснення перера-
хунку коштів банком на користь постачальника як 
при акредитивній формі розрахунків.

Вексель – як боргове зобов’язання, що засвід-
чує обов’язок векселедавця сплатити суму коштів 
вказану в ньому на відповідну дату може бути про-
стим, що посвідчує відносини лише між покупцем 
та продавцем товарів (робіт, послуг), та переказним, 
що може відображати розрахункові відносини між 
покупцем та особою, що може набути статусу век-
селедержателя у наслідок реалізації чи розрахунку 
векселем першим векселедержателем. Безумовною 
перевагою даного розрахунку є можливість відстро-
чення платежу, але є і суттєвий недолік, такий як 
відсутність гарантій погашення векселя. Вексель як 
цінний папір може бути використаний при продажі 
його банку, але підприємство в такому разі втрачає 
частину коштів, тому що банк може викупити його 
за ціною нижчою ніж номінальна (з дисконтом).
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Рассмотрены такие форм безналичных расчетов, как инкассо и вексель, что на современном этапе развития рас-
четных взаимоотношений занимают значительное место в общем объеме расчетных операций как среди укра-
инских предпринимателей, так и в расчетах с иностранными партнерами по договорам внешнеэкономической 
деятельности. Осуществлено их осмотр в разрезе вопросов определения их сущности и разновидностей в соот-
ветствии с условиями осуществления конкретных видов расчетов, механизма и принципов осуществления рас-
четов с использованием данных форм, регулируется нормативно-правовыми актами Украины, их особенности с 
выделением ряда преимуществ и недостатков для различных сторон, участвуют в данных расчетах.
Ключевые слова: безналичные формы расчетов, документарное инкассо, принципы работы инкассо, пре-
имущества инкассо, простой вексель, переводной вексель, вексельная документация, преимущества век-
сельных расчетов.
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We consider the following modes of payment like bill collection and that at the current stage of settlement of relations 
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У статті досліджено досвід запровадження системи сертифікації бухгалтерів у Чеській Республіці. 
З’ясовано, що у країні відсутні формальні вимоги для проходження сертифікованої підготовки бух-
галтерів і зайняття керівних посад. У Чехії створена система сертифікації, яка ґрунтується на ACCA з 
1997 року. Система сертифікації фахівців з бухгалтерського обліку управляється через Інститут з бух-
галтерської сертифікації, який має ексклюзивний контракт зі Спілкою бухгалтерів Чеської Республіки. 
Освітня та екзаменаційна система організована у відповідності до Міжнародної освітньої Директиви 9. 
З 2008 року система сертифікації зазнала змін в рамках проекту «Гармонізація бухгалтерського обліку в 
Чеській Республіці з директивами ЄС». Сьогодні система сертифікації ґрунтується на двох рівнях: сер-
тифікований бухгалтер та експерт з бухгалтерського обліку. Чеська система сертифікації професійних 
бухгалтерів може послужити прикладом у процесі розробки національної системи сертифікації.
Ключові слова: Директиви ЄС з бухгалтерського обліку та аудиту, євроконвергенція бухгалтерського 
обліку, Міжнародна Федерація Бухгалтерів, Міжнародні стандарти освіти, професійна сертифікація 
бухгалтерів, сертифікат, професійні організації, концепція «сертифікація бухгалтерів у Чеській Рес-
публіці», система сертифікації бухгалтерського обліку в Чеській Республіці, сертифікований бухгал-
тер та експерт з бухгалтерського обліку, статус бухгалтера та аудитора в Чеській Республіці.

Постановка проблеми. Процес інтеграції України 
до європейської спільноти потребує здійснення ряду 
перетворень у всіх сферах життя. Однією з таких змін 
є приведення у відповідність національних стандар-
тів бухгалтерського обліку до Директив ЄС у сфері 
бухгалтерського обліку та аудиту. Цей процес вимагає 

залучення високопрофесійних фахівців з бухгалтер-
ського обліку. Ці зміни неминучі, так як нові реалії 
висувають все більші вимоги. З 1 січня 2012 року в 
Україні розпочався процес переходу на МСФЗ публіч-
них акціонерних товариств, банків, страховиків та 
інших підприємств, визначених нормами Закону Укра-
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їни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
Україні». Процедура формування та подання звітності 
за МСФЗ пов’язана з обов’язковою сертифікацією 
бухгалтерів. Сертифікація бухгалтера потрібна для 
надання впевненості користувачам фінансової інфор-
мації в її надійності. В Україні сертифікація бухгалте-
рів неоднозначно сприймається як науковцями так і 
практиками. Сертифікація бухгалтерів – перший крок 
до міжнародного визнання кваліфікації українських 
бухгалтерів. Перешкоди, які виникають на шляху 
конвергенції національної системи бухгалтерського 
обліку з Директивами ЄС стосуються, насамперед, 
відсутності системи сертифікації професійних бух-
галтерів в Україні. Досвід професійних організацій у 
процесах євроконвергенції бухгалтерського обліку в 
частині запровадження сертифікації бухгалтерів такої 
країни як Чеська Республіка є важливим для націо-
нальної бухгалтерської спільноти. Проблема, покла-
дена в основу даного дослідження є актуальною.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ана-
ліз публікацій свідчить про те, що вітчизняні вчені у 
своїх дослідженнях розглядають проблеми адаптації 
законодавства України до законодавства Європей-
ського Союзу, способи застосування Директив з бух-
галтерського обліку та аудиту, міжнародних стандартів 
на практиці, у тому числі і сертифікацію бухгалтерів. 
Вагомий внесок у дослідження цих питань здійснили 
такі провідні науковці, як Голов С.Ф., Пархоменко В.М., 
Величко О.Г., Прилипко С.І., Зубілевич С.Я., Легка В.Г., 
Чижевська Л.В., Бутинець Ф.Ф. та ін.

Разом з тим питання сертифікації у переважній 
більшості наукових праць розглядаються в контексті 
розгляду вимог та змін до них міжнародних стандар-
тів освіти (МСО), які запроваджені Міжнародною 
Федерацією Бухгалтерів (IFAC). Досвід європей-
ських країн з пост-командною економікою у запро-
вадженні системи сертифікації бухгалтерів через 
професійні організації практично не досліджено.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є виокремлення 
ролі професійних бухгалтерських організацій Чесь-
кої республіки у євроконвергенції бухгалтерського 
обліку в частині запровадження національної сис-
теми сертифікації бухгалтерів, обґрунтування про-
позицій щодо використання цього досвіду в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Укра-
їна як повноправний член світової спільноти, беручи 
активну участь у процесах євроінтеграції у сфері бух-
галтерського обліку та стаючи вагомим гравцем на 
глобальному рівні потребує реформування та удоско-
налення системи підготовки бухгалтерів.

Питання реформування професійної освіти бухгал-
терів набуло актуальності у контексті п. 18 Стратегії 
застосування міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності в Україні (Розпорядженням КМУ від 24 жовтня 
2007 р. № 911-р.), в якому поставлене завдання розро-
блення і запровадження єдиної національної програми 
професійної сертифікації бухгалтерів для підтвер-
дження ними знань міжнародних стандартів і забез-
печення визнання зазначеної програми на національ-
ному і міжнародному рівні [7]. Разом з тим, поставлене 

завдання залишається на рівні декларування необхід-
них заходів. Як свідчать зміни, які широко обговорю-
ються у суспільстві, до Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», питання підвищення 
професійного рівня бухгалтерів не знайшли відобра-
ження у проекті змін. Так, статтю 8 «Організація бух-
галтерського обліку на підприємстві» проекту Закону 
доповнено нормою «Підприємство, що становить сус-
пільний інтерес, зобов’язане утворити бухгалтерську 
службу на чолі з головним бухгалтером. Головним 
бухгалтером підприємства, що становить суспільний 
інтерес, може бути призначена особа, яка має повну 
вищу економічну освіту, стаж роботи бухгалтером, 
аудитором, ревізором не менше трьох років, не має 
непогашеної або незнятої судимості за вчинення зло-
чину проти власності та у сфері господарської діяль-
ності. Інші вимоги до головного бухгалтера підпри-
ємства, що становить суспільний інтерес, можуть бути 
визначені законом» [4].

Формування національної системи сертифіка-
ції бухгалтерів на основі досвіду країни-члена ЄС, 
зокрема, Чеської Республіки є однією з умов євро-
конвергенції бухгалтерського обліку.

Професійна сертифікація бухгалтерів – це уні-
версальний спосіб визнання їх високого професій-
ного рівня. Видаючи сертифікат, професійна орга-
нізація засвідчує, що його носій володіє: знаннями, 
досвідом роботи за фахом, репутацією. Однак, для 
збереження свого сертифіката, носій також повинен 
виконувати вимоги шодо обов’язкового підвищення 
власної кваліфікації, що встановлюються професій-
ною організацією [5].

Сертифікат – це документ, що підтверджує про-
ходження такого підвищення кваліфікації. Відповід-
ність вимогам ринку праці, економія власних зусиль, 
та зусиль свого персоналу є перевагами викорис-
тання професійної сертифікації [5]. Саме тому вона 
здобула широке ринкове значення в розвинутих кра-
їнах. Міжнародне визнання отримали такі програми 
професійної сертифікації бухгалтерів, як: АССА 
(Великобританія), СРА (США), CGA (Канада), CIPA 
(СНГ) тощо.

Через необхідність стандартизації і гармоніза-
ції знань професійних бухгалтерів, у Чехії створена 
система сертифікації, яка ґрунтується на британській 
професійній схемі ACCA, що запроваджена з 1997 
року. Вона розвивалась під наглядом Міністерства 
фінансів Чехії, ЄС PHARE та Британської ACCA.

У Чеській Республіці немає формальних вимог 
для проходження сертифікованої підготовки, як у 
випадку аудиту або податкових професій і немає нія-
ких конкретних вимог до бухгалтера для зайняття 
керівних посад. Хоча в інших країнах ці вимоги 
стандартизовані.

Вихідною умовою для початкового розвитку між-
народних стандартів освіти (МСО) є існування про-
фесійних організацій, саме вони є відповідальними 
за становлення майбутнього професіонала.

У Чешській Республіці створені та діють такі про-
фесійні організації у сфері бухгалтерського обліку:
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1. Спілка бухгалтерів (Union of Accountants (UOA), 
яка є добровільною і незалежною спеціального при-
значення національною організацією. Вона була 
створена відповідно до Закону про цивільну асоціа-
ції 83/1990 у 1990 році. Робота Спілки є продовження 
діяльності колишньої чеської Спілки бухгалтерів і 
статистів, заснованої в 1969 році в місті Пльзень.

Спілка налічує близько 6000 членів; членами 
можуть бути бухгалтери, аудитори і податкові кон-
сультанти. Члени Спілки бухгалтерів приєднуються 
до територіально розподілених філіях організацій 
або до Палати сертифікованих бухгалтерів (Chamber 
of Certified Accountants Czech Republic (CCA CR), яка 
була створена у квітні 1999 року. Основною метою 
Палати сертифікованих бухгалтерів є вдосконалення 

професії бухгалтера в Чехії через впровадження 
сертифікаційної системи, надання тривалого профе-
сійного навчання бухгалтерам та регулювання бух-
галтерського обліку разом з іншими професійними 
організаціями в межах, дозволених Національною 
радою бухгалтерського обліку [9].

Основним завдання Спілки є здійснення внеску у 
розвиток і поліпшення професії бухгалтера в країні 
і досягнення стандартів Європейського Союзу. Ця 
мета в основному була реалізована через систему 
сертифікації, яка відповідає АССА. Випускники цієї 
сертифікаційної системи об’єднані у Палаті серти-
фікованих бухгалтерів. Спілка бухгалтерів є повно-
правним членом Міжнародної Федерації Бухгалте-
рів (IFAC).

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SMO* 1 Забезпечення якості (QA)
Працює програма забезпечення якості 
відповідно до вимог ISA. Забезпечення 
якості здійснюється Комісією з нагляду.

SMO 2
Національні освітні 
стандарти (IESs)

Аудитори повинні мати щонайменше 
ступінь бакалавра, здати вибрані 
екзамени, мати мінімум 3-річний досвід 
роботи і має проводити обов’язкову 40-
годинну програму CPD.

Міжнародгий сектор 
держаних облікових 
стандартів (IPSAS)

CACR співпрацює з Управлінням аудиту та з 
Мінфіном в застосуванні і дотриманні IPSAS. 

SMO 3 

Міжнародні стандарти 
аудиту та підтвердження 
достовірності інформації 
(IAASB) 

З 2006 року аудитори надають аудиторські 
послуги відповідно до ISA 

SMO 4 

Міжнародна рада з етичних 
стандартів для бухгалтерів 
(IESBA) 

Прийнято переглянутий IESBA Кодекс етики, 
опублікований у липні 2009 року і його 
положення набули чинності 1 січня 2011 
року 

SMO 6 

SMO 7 

Дослідження і дисципліна 

Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (IFRS) 

Працює розслідувальна і дисциплінарна 
система через Наглядову Комісію, що 
складається з обраних членів. 

Суб’єкти, зобов'язані складати фінансову 
звітність та консолідовану фінансову 
звітність відповідно до МСФЗ, схваленої ЄС. 

SMO 5

CACR співпрацює з Управлінням аудиту та 
з Мінфіном в застосуванні і дотриманні 
IPSAS.
 

SMO 3

Міжнародні стандарти 
аудиту та підтвердження 
достовірності інформації 
(IAASB)

З 2006 року аудитори надають аудиторські 
послуги відповідно до ISA

SMO 4

Міжнародна рада з етичних 
стандартів для бухгалтерів 
(IESBA)

Прийнято переглянутий IESBA Кодекс 
етики, опублікований у липні 2009 року і 
його положення набули чинності 1 січня 
2011 року

SMO 6

SMO 7

Дослідження і дисципліна

Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (IFRS)

Працює розслідувальна і дисциплінарна 
система через Наглядову Комісію, що 
складається з обраних членів.

Суб’єкти, зобов'язані складати фінансову 
звітність та консолідовану фінансову 
звітність відповідно до МСФЗ, схваленої 
ЄС.

Рис. 1. Дотримання Палатою аудиторів Чеської Республіки заяви про зобов’язання членів 
Міжнародної Федерації Бухгалтерів [13]
*SMO (Statements of Membership Obligations International Federation of Accountants) – заява про зобов’язання членів МФБ
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2. Палата аудиторів Чеської Республіки (Chamber 
of Auditors Czech Republic, CACR). Палата аудито-
рів є саморегульованою професійною організацією, 
яка створена відповідно до Закону про аудиторів з 
метою управління аудиторською професією в Чесь-
кій Республіці. Палата була заснована в 1993 році, 
а з 14 квітня 2009 його повноваження регулюються 
Законом про аудиторів № 93/2009. Відповідно до 
цього закону, обов’язковий аудит фінансової звіт-
ності може бути виконаний тільки сертифікованими 
аудиторами, зареєстрованими в списку аудиторів та 
аудиторських компаній, підтримувані Палатою ауди-
торів Чеської Республіки.

Усі аудитори та аудиторські фірми повинні бути 
членами цієї організації. На сьогодні в організації 
зареєстровано 1 359 членів та 368 аудиторських фірм 
[10]. Палата аудиторів є повноправним членом Між-
народної Федерації Бухгалтерів (IFAC). Дотримання 
заяви про зобов’язання членів Міжнародної Феде-
рації Бухгалтерів Палатою аудиторів Чеської Респу-
бліки подано на рис. 1.

3. Палата податкових консультантів Чеської Респу-
бліки (Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic, 
CTACR), яка створена відповідно до Закону та об’єднує 
всіх податкових консультантів. Членство податкових 
консультантів у Палаті податкових консультантів є 
обов’язковим. Палата податкових консультантів Чесь-
кої Республіки захищає і просуває інтереси податкових 
консультантів, створює передумови для забезпечення 
їх кваліфікації і професійних стандартів і контролює 
виконання податкового консультування. Палата також 
прагне стабільного і прозорого податкового серед-
овища. Палата податкових консультантів організовує 
освіту, іспити і нагляд за результатами роботи податко-
вих консультантів Чеської Республіки.

Спілка бухгалтерів, Палата аудиторів Чесь-
кої Республіки, Палата податкових консультантів 
Чеської Республіки, вища школа економіки (Облі-
ково-фінансовий факультет) є засновниками Наці-
ональної ради бухгалтерського обліку (створена у 
січні 1999 року). Рада не має жодних повноважень, 
закріплених у законодавстві. Вона є незалежним 
професійним інститутом. Мета Національної ради 
бухгалтерського обліку полягає у підвищенні рівня 
професійних компетентностей і професійної етики у 
розвитку бухгалтерської професії, методичних засад 
бухгалтерського обліку та фінансування. Основна 
місія полягає в тому, щоб працювати з Міністер-
ством фінансів, іншими державними, законодавчими 
та інших установами в розробці законодавства і від-
повідних стандартів у сфері бухгалтерського обліку; 
створення, оновлення, видання та поширення чесь-
ких стандартів бухгалтерського обліку та інших 
відповідних методологічних рекомендацій і, не в 
останню чергу, співпраця в розвитку професії. Осно-
вні цілі діяльності включають зусилля із залучення 
максимально широкого кола топ-фахівців як серед 
організацій-засновниць, так і у співпраці з іншими 
установами, як вітчизняними, так і зарубіжними.

Система сертифікації фахівців з бухгалтерського 
обліку в Чехії управляється через Інститут з бух-

галтерської сертифікації, який має ексклюзивний 
контракт зі Спілкою бухгалтерів Чеської Республіки. 
Загальна кількість експертів із сертифікації на даний 
час перевищує 10 000 чоловік, з яких 55% є сертифі-
кованими [9].

Освітня та екзаменаційна система організована 
у напрямку наслідування Міжнародної освітньої 
Директиви 9 (International Education Guideline 9). 
Ця Директива та Кваліфікаційна Директива  
ЮНКТАД (з 1983 року) бралася до уваги при форму-
ванні освітньої та екзаменаційної систем [5]. Протя-
гом 1997-2008 рр. у Чеській Республіці застосовува-
лась трирівнева система сертифікації, яка відповідає 
тріумвірату «Облік-Закон-Податки». Починаючи з 
2008 року схема зазнала значних змін. Міжнародні 
стандарти освіти формували нові тенденції, які 
вплинули на розвиток професії бухгалтера. 

Міжнародні стандарти освіти професійних бух-
галтерів (МСО) розробляються Комітетом з МСО 
Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ).

МСО визначають професійного бухгалтера як 
фахівця, який має високий рівень знань, навичок та 
етики, професійний досвід та який є членом профе-
сійних бухгалтерських організацій та бере участь у 
постійному підвищенні кваліфікації, успішно реалі-
зовує свою компетентність не лише в аудиті, а й пра-
цюючи на посаді фінансового директора, головного 
бухгалтера тощо. 

Переглянуті і введені в дію з 1 липня 2015 року 
МСО розглядають професійний розвиток, як процес, 
який починає особа, що розвивається і стає в резуль-
таті розвинутою особою. Далі для продовження 
кар’єри потрібно безперервно підвищувати свою 
кваліфікацію, тобто навчатися протягом життя.

Зміст МСО чітко визначає підхід до розвитку 
компетенції професійного бухгалтера (табл. 1).

Система сертифікації у Чехії була реформована 
на основі проекту, розробленого Спілкою бухгалте-
рів, підготовленого у співпраці з провідними євро-
пейськими фахівцями у галузі бухгалтерського 
обліку та професійної освіти бухгалтерів (зокрема, 
з Асоціацією дипломованих сертифікованих бух-
галтерів – АССА) в рамках Phare Project «Гармоні-
зація бухгалтерського обліку в Чеській Республіці 
з директивами ЄС». В основу проекту була покла-
дена концепція «Сертифікованих бухгалтерів у 
Чеській Республіці», яка складається з двох рівнів 
кваліфікації – Сертифікований бухгалтер (Certified 
Accountant) та Експерт з бухгалтерського обліку 
(Accounting Expert) [14]. Основним завданням було 
створення моделі, яку можна порівняти з аналогіч-
ними в Європі, що гарантувало б визнання сертифі-
катів у інших країнах. Ця удосконалена схема діє з 
2008 року і відображає сучасні тенденції у кваліфіка-
ційних схемах бухгалтерів не тільки для практиків, 
але і для вищої і післядипломної освіти. Щоб надати 
університетам можливість навчати обліку у відпо-
відності до міжнародних стандартів, створюються 
відповідні програми. У Чехії однією із таких про-
грам є проект в Університеті Томаса Бата в м. Злін, 
який фінансується Європейським Союзом з бюджету 
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Європейського соціального фонду в рамках пріори-
тетного напрямку в галузі вищої освіти, досліджень 
і розробок. Завдяки ньому вводилися нові навчальні 
дисципліни з міжнародного бухгалтерського обліку, 
що дозволило готувати фахівців для роботи у сфері 
МСФЗ. Удосконалена сертифікаційна схема включає 
екзамени, подані у табл. 2. Бажаний відсоток скла-
дання екзамену становить 50. Усі екзамени прохо-
дять у письмовій формі.

Таблиця 1
Мета і завдання МСО  
професійного бухгалтера МФБ [2]

Основні 
аспекти 

розробки та 
застосування 

МСО

Зміст

Суб’єкти

Професійні організації-члени МФБ, 
університети, державні органи, 
працедавці, особи, які прагнуть 
здійснити кар’єру професійного 
бухгалтера

Об’єкт

Професійна компетентність, здат-
ність виконувати роботу, визначену 
стандартом, з урахуванням умов 
робочого середовища. Технічні зна-
ння, професійні навички та цінності.

Період Етапи: початковий професійний роз-
виток і безперервний

Цілі
Розвиток компетентності професій-
них бухгалтерів для забезпечення 
потреб суспільства

Послідовність 
досягнення 
ціле

Розвиток універсальної компетент-
ності, а на її основі – фахової (ауди-
тора, фінансового менеджера тощо)

Таблиця 2
Сертифікаційні екзамени [8]

Рівень Сертифікованого бухгалтера  
(Certified accountant level)

P1 Фінансовий облік І / Financial Accounting I
P2 Право / Law System
P3 Ількісні методи / Quantitative Methods and ICT
P4 Економіка управління / Management Economics
P5 Оподаткування / Taxation

P6 Корпоративна фінансова звітність / Corporate 
Financial Reporting

P7 Професійна етика / Professional Ethics
P8 Управлінські фінанси / Managerial Finance

Рівень Есперта (Expert level)
P9 Управлінський облік / Managerial Accounting
P10 МСФЗ / IFRS

P11 Поглиблений фінансовий менеджмент / 
Advanced Financial Management

P12 Менеджмент / Management
P13 Аудит / Auditing

Щоб отримати сертифікат від Асоціації Сертифі-
кованих бухгалтерів кандидат, повинен відповідати 
таким вимогам [11]:

1. Отримати ступінь бакалавра або магістра, 
визнаний у державі-члені ЄС;

2. Мати 3 роки досвіду роботи за професією;
3. Успішно скласти професійні екзамени, організо-

вані Палатою сертифікованих бухгалтерів (ССА СR);
4. Не мати простроченого податкового та інших 

нормативних зобов’язань 
У напрямку приведення у відповідність системи 

підготовки професійних бухгалтерів із МСО, Спілка 
бухгалтерів запустила «План дій» [11], створений 
МФБ, щоб підтримувати постійний розвиток і вдо-
сконалення бухгалтерської професії в усьому світі. 
Хоча зважаючи на значну активність професійних 
організацій Чехії по зміні системи сертифікації та 
її переходу на рівень «офіційної кваліфікації» ще 
не досягнуто. Тому залучення бухгалтерів до про-
ходження сертифікації здійснюється, або з індиві-
дуальної ініціативи, або з ініціативи компаній, які 
вимагають даний сертифікат.

Висновки. Професія бухгалтера в Чехії є важ-
ливою, визнаною у суспільстві й основним місцем 
зайнятості. Статус бухгалтера в чеському законо-
давстві не врегульовано. Бухгалтерська професія 
юридично регулюється тільки у разі, коли бухгалтер 
здійснює свою діяльність самостійно як підприє-
мець і не перебуває у штаті підприємства. При цьому 
йому необхідно мати дозвіл, який він може отримати 
в підприємницькому відомстві на основі виконання 
умов законодавства. Контроль над його діяльністю у 
цьому випадку здійснює підприємницьке відомство, 
яке не контролює специфічні умови бухгалтерської 
професії, а дбає про дотримання законів здійснення 
підприємницької діяльності.

Сертифікація професійних бухгалтерів у Чеській 
Республіці ґрунтується на Британській професійній 
сертифікації АССА і застосовується ще з 1997 року. 
З 2008 року система сертифікації бухгалтерів набула 
якісних змін у рамках проекту «Гармонізація бух-
галтерського обліку в Чеській Республіці з дирек-
тивами ЄС» відповідно до міжнародних стандартів 
освіти МФБ та програми відповідності її членів цим 
стандартам, що стало запорукою найкращого задо-
волення потреб суспільства у послугах професійних 
бухгалтерів. Вихідною умовою для створення та 
розвитку системи сертифікації є професійні органі-
зації. У Чеській Республіці таких організацій у сфері 
бухгалтерського обліку лише три – це Спілка бухгал-
терів, Палата аудиторів Чеської Республіки, Палата 
податкових консультантів Чеської Республіки. Як 
територіальна філія Спілки бухгалтерів створена 
Палата сертифікованих бухгалтерів. 

Якщо бухгалтер вирішить отримати сертифікат 
у Спілці бухгалтерів, подібний сертифікату АССА, 
і успішно складе екзамени, він зобов’язаний стати 
членом Палати сертифікованих бухгалтерів і вико-
нувати її внутрішні правила. Для бухгалтера, який 
виконує свої обов’язки як співробітника фірми, не 
діють ніякі специфічні закони, а їх статус, права і 
відповідальність не регулюються ніякими норматив-
ними документами, а тільки внутрішніми розпоря-
дженнями підприємства.
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 Професійні організації об’єднують професіона-
лів, які працюють у всіх сферах – бізнесі (великому, 
середньому і малому), аудиті, освіті, неприбуткових 
організаціях та державному секторі. Професійні 
організації відрізняється гнучкою системою управ-
ління та моніторингу, що надає можливість швидко 
отримувати від своїх членів інформацію про компе-
тенції та їх рівень для забезпечення високої якості 

професійних послуг і вносити відповідні зміни до 
програм початкового та безперервного розвитку, 
залучати найкращі людські ресурси для втілення 
цих програм.

Чеська система сертифікації професійних бух-
галтерів може послужити прикладом у процесі роз-
робки національної системи, щоб привести її у від-
повідність до Директив ЄС та міжнародних вимог.
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В статье исследован опыт внедрения системы сертификации бухгалтеров в Чешской Республике. Установлено, 
что в стране отсутствуют формальные требования для прохождения сертифицированной подготовки бухгал-
теров и занятия руководящих должностей. В Чехии создана система сертификации, которая основывается на 
ACCA с 1997 года. Система сертификации специалистов по бухгалтерскому учету управляется через Институт 
по бухгалтерской сертификации, имеющий эксклюзивный контракт с Союзом бухгалтеров Чешской Республики. 
Образовательная и экзаменационная система организована в соответствии с Международной образовательной 
Девятой Директивой. С 2008 года система сертификации изменилась в рамках проекта «Гармонизация бухгал-
терского учета в Чешской Республике с директивами ЕС». Чешская система сертификации профессиональных 
бухгалтеров может послужить примером в процессе разработки национальной системы сертификации.
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Досліджено поняття трансакційних витрат у їх взаємозв’язку з інститутами та інституціями в інститу-
ціональному середовищі та особливості їх формування в аграрному секторі. Визначено вплив чинни-
ків інституціонального середовища на формування трансакційних витрат. Вказано на неможливість 
розвитку аграрного сектору без формування інвестиційно-інноваційної моделі сільського господар-
ства шляхом формування ринку інноваційної продукції, підвищення рівня комерціалізації наукових 
розробок, створення інноваційних парків на базі існуючих науково-дослідних установ і навчальних 
закладів, поглиблення міжнародного співробітництва в інноваційній сфері та ін.
Ключові слова: трансакційні витрати, інститути, інституції, правила гри, норми, інституціональне 
середовище, економіка, держава.

Постановка проблеми. Досліджуючи досить 
новий об’єкт, яким в економічній науці, і зокрема 
в її аграрному секторі, є трансакційні витрати, ми 
постаємо перед багатьма нез’ясованими питан-
нями: що таке трансакційні витрати; чому їх 
пов’язують виключно з інститутами й інституці-

ями, об’єднаними у так званому інституціональ-
ному середовищі; як інституціональне середовище 
аграрного сектору впливає на трансакційні витрати. 
Саме пошук відповідей на поставлені питання й 
зумовив проведення даного дослідження, резуль-
тати якого узагальнено в статті. 
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In article the experience of introducing a system of accountants certification in the Czech Republic is investigated. 
The lack of formal requirements for passing the accountants certification training and getting managerial positions 
are defined. The Czech system of certification is based on ACCA from 1997. The certification system is managed by 
the Institute for accounting certification that has an exclusive contract with the Union of Accountants in the Czech 
Republic. Education and examination system is organized according to the International educational Directive 9. 
The certification system was changed under «The harmonization of accounting in the Czech Republic with the EU 
directives » in 2008. Today the certification system is based on two levels: Certified Accountant and Accounting Expert. 
The Czech certification system for professional accountants can be as an example in the process of development of 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій з 
цієї тематики свідчить, що використання інституці-
онального підходу, складовими якого стали трансак-
ційні витрати, інститути та інституції, пояснюється 
актуалізацією наукового інтересу до теорії інститу-
ціоналізму, засновником якого вважають американ-
ського економіста Т. Веблена, який наприкінці ХІХ – 
початку ХХ ст. заклав у своїх працях її принципові 
теоретичні й методологічні основи як цілісної науко-
вої системи, де рушійною силою економічних про-
цесів є соціальні фактори та домовленості між парт-
нерами (інституціями) в господарській діяльності. 
Саме ж поняття інституціоналізму ввів у науковий 
обіг У. Гамільтон, визначивши його як поширений 
спосіб мислення або дії, відображений у звичках 
груп, а то й цілого народу [1, с. 31].

Продовжили застосування цієї доктрини в еконо-
мічній науці відомі західні науковці – Р. Коуз [2] та 
Д. Норт [3]. За словами Т .Гайдай, ця доктрина стала 
потужним і найбільш теоретико розгалуженим науко-
вим напрямком [4], окремі частини якої у вигляді інсти-
туціонального підходу почали використовувати для 
наукових досліджень у різних гуманітарних науках. 
Безумовно, цей підхід не обійшов і економічної науки 
та її аграрної сфери. Про це свідчать дослідження 
таких авторів, як: В. Зіновчук та О. Власенко [5], 
Т. Осташко [6], С. Тимофіїв [7], О. Галицький [8], 
М. Дубініна [9], О. Шпикуляк, В.М. Жук [10] та інших.

Метою дослідження є визначення трансакцій-
них витрат у їх зв’язку з інститутами та інституці-
ями, об’єднаними в інституціональному середовищі; 
виявлення особливостей інституціонального серед-
овища аграрного сектору і його вплив через низку 
чинників на трансакційні витрати. 

Виклад основного матеріалу. Вважається, що 
трансакційні витрати виникають у результаті здій-
снення трансакцій, які потребують витрат на їх 
організацію і проведення. Поняття «трансакція» (від 
лат. transaction – здійснення, договір) вживають, з 
одного боку, як банківську операцію; з іншого, – як 
операцію (угоду), що супроводжується взаємними 
домовленостями. Саме друге визначення покладено 
в основу трансакційних витрат інституціонального 
середовища, які є предметом нашого дослідження.

Категорія трансакції, як зазначає В. Яцина, є 
дуже широким поняттям і використовується для 
позначення обміну як товарами, так і юридичними 
зобов’язаннями, угод як коротко-, так і довгостроко-
вого характеру, що вимагають як детального доку-
ментального оформлення, так і взаєморозуміння 
сторін. Витрати і втрати, якими може супроводжува-
тися така взаємодія, одержали назву трансакційних 
витрат [11]. Такі витрати, на думку О. Чубарь, визна-
чаються: витратами на оцінку характеристик товарів 
і послуг та умов обміну; розміром ринку; ефектив-
ністю забезпечення виконання укладених контрактів 
та угод; ідеологічними переконаннями учасників 
про навколишній світ і чесність запроваджених у 
ньому правил гри [12]. 

О. Пальчук та О. Очеретяна визначають трансак-
ційні витрати як процес переходу права власності або 

частки повноважень від одного суб’єкта до іншого, 
що супроводжується певними витратами, яких зазна-
ють суб’єкти прав власності [13]. Р. Тєкмєнжи та 
О. Сокіл трансакційні витрати пов’язують з пошу-
ком споживачів, постачальників, нових партнерів по 
бізнесу; з подальшою договірною діяльністю між 
суб’єктами ринку, захистом прав власності, контролю 
за дотриманням контрактів і примусу до їх виконання 
[14]. М. Данько виділяє п’ять основних форм трансак-
ційних витрат: витрати пошуку інформації; витрати 
ведення переговорів і висновку контрактів; витрати 
вимірювання; витрати специфікації захисту прав 
власності; витрати опортуністичної поведінки [15].

Існує ще багато трактувань трансакційних витрат, 
однак усі вони зводяться до визначення, яке вперше 
виклав Р. Коуз в фундаментальній праці з інститу-
ціоналізму «Природа фірми» (1937 р.). У цій роботі 
витрати визначаються як витрати на підготовку 
(збір інформації про ціни, про уподобання спожи-
вачів і наміри конкурентів), укладання й управління 
виконанням контрактів, витрати на пошук інформа-
ції, ведення переговорів, витрати на вимірювання, 
витрати специфікації і захисту прав власності та 
витрати протидії опортуністичній поведінці [2, с. 41].

Усі подальші дослідження не привели до одно-
стайного тлумачення цієї категорії. Залишається 
невирішеною проблема визначення їх складу через 
велику частку нерегулярних, специфічних, неконтр-
ольованих витрат, які мають імовірний або очікува-
ний характер. Тому з цієї причини неможливий збір 
інформації про їх фактичний стан у системі рахунків 
бухгалтерського обліку, яка призначена для відобра-
ження фактів господарського життя, що уже здійсни-
лися. А вже потім на основі цієї інформації викону-
вати інші управлінські функції з цими витратами: 
аналіз, планування, контроль та регулювання. Про 
будь-які факти господарського життя свідчать від-
повідним чином оформлені документи (у паперовій 
або електронній формі), але часто частина трансак-
ційних витрат супроводжується взагалі без оформ-
лення будь-яких документів. 

Дуже часто такі трансакційні витрати мають імо-
вірний або очікуваний характер, тому їх неможливо 
достовірно оцінити, а неоцінені об’єкти не відо-
бражаються ні у обліку, ні у звітності, до того ж їх 
не можна ні проаналізувати, ні проконтролювати. 
Щодо таких трансакційних витрат, то, як зауважує 
М. Дубініна, їх можна виявити лише за допомогою 
експертних оцінок, опитування керівника, головного 
бухгалтера підприємства тощо, що не дає тієї точ-
ності та достовірності у відображенні витрат, яких 
бажано досягти [9]. 

Досліджуючи поняття трансакційних витрат у 
цілому, слід зазначити, що вони набувають дещо 
іншого змісту під впливом інститутів та інституцій, 
і зокрема інституціонального середовища аграр-
ного сектору економіки. На думку класика інститу-
ціоналізму Д. Норта, інститут – це «правила гри» у 
суспільстві або сформовані людиною обмеження, 
які сприяють утворенню взаємовідносин між інди-
відами, а інституції (організації) – це гравці [3]. За 
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рівнем формалізації інститути поділяються на фор-
мальні (офіційно записані правила, інструкції) та 
неформальні відносини (регулюються традиціями, 
неписаними правилами поведінки, досягнутими уго-
дами та ін.).

Слід зазначити, що ці інститути, або їх ще нази-
вають «правила гри», визначаються інституціями або 
організаціями, найвищою серед яких є держава. Коор-
динуючи інституційні відносини, вона формує універ-
сальні принципи поведінки для більшості суб’єктів, 
реалізуючи їх через державні інституції. Окрім дер-
жави цей порядок визначають ще й соціальні інститу-
ції – організації, що формують соціально-економічне 
середовище ринкового господарства (акціонерні това-
риства, політичні партії, різні некомерційні організа-
ції, освітні заклади тощо). Таким чином, сукупність 
інститутів (державних, соціальних, правових, полі-
тичних, фінансових, інвестиційних, економічних, 
культурних тощо), що визначають поведінку та взає-
мовідносини у суспільстві через відповідні інституції 
(органи законодавчої та виконавчої влади, соціальні 
організації й суб’єкти господарювання) – сукупно 
формують так зване інституціональне середовище. 
Безумовно, це середовище аграрного сектору еконо-
міки має певні особливості.

Ці відмітні риси виявляють свій вплив через від-
повідні інститути чи «правила гри», які визначаються 
у законодавстві з урахуванням особливостей ведення 
сільськогосподарського виробництва. Назвемо осно-
вні з – поміж них. По-перше, для сільськогосподар-
ських виробників діє законодавство щодо пільгового 
оподаткування. По-друге, відмінними є інститути оці-
нювання продуктів сільськогосподарського виробни-
цтва, які часто регулює держава. По-третє, особливим 
є інститут договорів у сільському господарстві, як 
галузі з підвищеним виробничо-господарським ризи-
ком. По-четверте, інститути державного регулювання 
мають бути орієнтовані також на охорону земель від 
надмірної їх експлуатації, чого немає в жодній галузі 
економіки. По-п’яте, державні інститути покликані 
стримувати перевиробництво. По-шосте, правила 
мають бути спрямовані на підтримку політики аграр-
ного протекціонізму, на захист сільськогосподар-
ських виробників в інституціональному середовищі, 
де досить часто встановлюють свої жорсткі правила 
монополісти.

Адже від рівня розвитку інститутів та інституцій 
великою мірою залежить ефективність економіки 
загалом і агарного сектору зокрема, оскільки в межах 
інституціонального середовища створюються спри-
ятливі або несприятливі умови для господарської 
діяльності. Ці умови впливають на величину тран-
сакційних витрат через чинники інституціональ-
ного середовища. Сприятливі умови формуються у 
такому інституціональному середовищі, де відпо-
відні інституції приймають прозорі й зрозумілі усім 
«правила гри», які позитивно впливають на розвиток 
економічного потенціалу аграрного сектору еконо-
міки. Несприятливі умови базуються на непрозорих 
«правилах гри», за яких ринкові механізми жорстоко 
руйнуються інститутами монополістів.

Тому особливістю інституціонального серед-
овища аграрного сектору мають бути такі напрямки 
розвитку інститутів, які б зменшували до мінімуму у 
бюрократичні процедури, які стоять на заваді агро-
бізнесу; формували б досконалі правила чи інсти-
тути захисту прав власності; руйнували б монопо-
лії та сприяли ринковій конкуренції; забезпечували 
сільськогосподарських виробників інформацією, 
необхідною для прийняття своєчасних та виважених 
управлінських рішень тощо.

У всіх випадках сформовані «правила гри» впро-
ваджуються в інституціональному середовищі через 
суб’єктів, до яких в агарному секторі, очевидно, можна 
віднести: економістів та юристів, менеджерів та орга-
нізаторів агробізнесу, консультантів і аналітиків тощо, 
діяльність яких має спрямоватися на регулювання 
поведінки трансакційних витрат, на яку впливають 
різні чинники інституціонального середовища.

Чинники, зумовлені особливостями аграрної 
галузі, окреслені нами у попередній статті [16]: 
(а) складна структура аграрного виробництва; 
(б) суттєва зношеність основних засобів; (в) немож-
ливість за невеликі накопичення амортизаційних 
відрахувань впроваджувати дорогий інноваційний 
продукт; (г) сезонність виробництва та тривалість 
періоду обігу капіталу; (д) залежність від кліматич-
них умов; (ж) низький рівень активності сільського 
населення, особливо молоді. 

До названих можна додати й чинники, які виді-
лила у своїй праці Т. Склярук: неефективна подат-
кова політика, відсутність належного нормативно-
правового забезпечення, адміністративні бар’єри, 
недостатня державна підтримка, недосконалість 
механізму фінансування та кредитування, інформа-
ційно-консультаційного забезпечення, низька інвес-
тиційна активність унаслідок нестабільності еконо-
міки, тіньова економіка тощо [17]. 

Так, лише один сприятливий податковий режим 
та прозорість інших правил бізнесу допоможуть 
зменшити обсяг тіньової економіки, а із зникненням 
останньої зменшаться і трансакційні витрати. Пози-
тивним моментом буде удосконалення механізму 
фінансування та кредитування, що також впливатиме 
на трансакційні витрати. Таким чином, створювати-
муться інституціональні умови привабливості інвес-
тиційного клімату, що дозволить інвесторам увійти 
на вітчизняні підприємства, тим самим сприяти як 
розвитку економіки, так і зменшенню нераціональ-
них витрат, у тому числі й трансакційних. 

Зазначимо, що саме ці чинники є чи не найваж-
ливішими в розвитку економіки загалом й аграрної 
зокрема. Це пов’язано з тим, що сучасний розви-
ток економіки, у тому числі й аграрної, можливий 
виключно на інноваційній основі. Без наявності 
інвестиційно-інноваційної моделі сільського гос-
подарства шляхом формування ринку інноваційної 
продукції; створення інноваційних парків на базі 
існуючих аграрних науково-дослідних установ і 
навчальних закладів; фінансування розвитку мате-
ріально-технічної бази наукових установ агропро-
мислового комплексу; підвищення рівня комерціалі-
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зації результатів наукових досліджень та інновацій; 
поглиблення міжнародного співробітництва в інно-
ваційній сфері неможливий подальший розвиток як 
аграрного сектору, так і економіки в цілому. Проте 
такий розвиток є жорстким відбором, де інституційні 
«правила гри» вільної ринкової економіки відігра-
ють вирішальне значення, коли на місці кількох під-
приємств, що збанкрутіли в конкурентній боротьбі, 
розвивається лише одне – інноваційне. 

Для такого розвитку економіки і країни в цілому 
важливі два принципові аспекти. Перший – поперед-
ження суспільства про жорсткість конкурентного від-
бору, готовність до втрат, неможливість термінового 
загального і повсюдного збагачення. Другий – ство-
рення відповідного інституціонального середовища, 
чинниками якого б стали наступні: чітке визначення 
та законодавче забезпечення захисту приватної влас-
ності, у тому числі інтелектуальної; вироблення зрозу-
мілих і прозорих механізмів регулювання правил гри 
взаємодії бізнесу, держави й суспільства; очищення 
судової гілки влади від корупції та підвищення на 
цій основі якості правових інститутів; стимулювання 
висококваліфікованих фахівців, які б уміло застосову-
вали інноваційні знання в практиці діяльності через 
інтеграцію науки, бізнесу і виробництва, розвиток 
державно-приватного партнерства тощо.

Безумовно, тут важливу роль відіграє держава. 
Як інститут особливого роду, вона має створити таке 

інституціональне середовище в усіх сферах діяль-
ності держави – законодавчої, адміністративної, 
контрольної, наглядової, захисної, інститути якого 
б встановили для господарських агентів універ-
сальний порядок дій, що забезпечить повну прозо-
рість економічних процесів, дасть змогу будувати не 
монополістичний, а конкурентний ринок. 

Висновки. Дослідження трансакційних витрат в 
інституціональному середовищі аграрного сектору 
економіки дало змогу виявити його особливості, що 
через різноманітні чинники впливають на трансак-
ційні витрати: одні чинники дозволяють зменшувати 
ці витрати та почуватися підприємству впевнено на 
ринку, а інші можуть збільшувати їх настільки, що 
підприємство опиниться поза ринком. Доведено, що 
найефективнішими є чинники, сформовані в інсти-
туціональному середовищі інноваційної економіки, 
вони найбільше сприяють впевненості підприєм-
ства, підвищенню ділової активності на ринку та 
зменшують його трансакційні витрати.

Взаємозв’язок трансакційних витрат з інсти-
тутами та інституціями в інституціональному 
середовищі аграрного сектору економіки досить 
складний, зумовлений особливостями цього серед-
овища, що проявляються через різні чинники. Їх 
вивчення включає в себе багато дискусійних про-
блем, які потребують подальшого поглибленого їх 
дослідження.
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Исследовано понятие трансакционных издержек в их взаимосвязи с институтами и институтами в инсти-
туциональной среде и особенности их формирования в аграрном секторе. Определено влияние факторов 
институциональной среды на формирование трансакционных издержек. Указано на невозможность разви-
тия аграрного сектора без формирования инвестиционно-инновационной модели сельского хозяйства путем 
формирования рынка инновационной продукции, повышения уровня коммерциализации научных разработок, 
создания инновационных парков на базе существующих научно-исследовательских учреждений и учебных 
заведений, углубление международного сотрудничества в инновационной сфере и др.
Ключевые слова: трансакционные издержки, институты, институты, правила игры, нормы, институциональ-
ная среда, экономика, государство.
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The concept of transaction expenses in their relationship with institutes and institutions in the institutional 
environment and the characteristics of their formation in the agricultural sector were investigated. The influence 
of institutional environmental factors on the formation of transaction expenses was determined. Inability of the 
development of agricultural sector without creating investment-innovation model of agricultural markets by 
creating of market of innovative products, improving the commercialization of scientific research, creating of 
innovation parks based on existing research and educational institutions, deepening of international cooperation in 
the sphere of innovations and others was indicated.
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economy, a state.



76

# 2 (10) 2016

УДК 338.64

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Каліниченко Л.Л.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Українського державного університету залізничного транспорту
Лапаєва Я.М.
студентка
Українського державного університету залізничного транспорту

Вважаємо за необхідне при аналізі інвестиційної привабливості підприємств проводить аналіз не 
тільки за методикою інтегральної оцінки, затвердженої на законодавчому рівні, а й корегувати осно-
вні показники відповідно до сфери діяльності підприємства (визначати, які є необхідні показники для 
аграрних підприємств, а які слід використовувати при аналізі промислових підприємств). Галузева 
специфіка суб’єктів господарювання обумовлює індивідуальний підхід до аналізу діяльності кожного 
підприємства. А тому необхідно розробити загальну методику для аналізу підприємств за видами 
діяльності, з врахуванням притаманних їм ризиків, витрат на основну діяльність і структуру форму-
вання прибутку. При аналізі корпорацій необхідно враховувати як різнобічні стадії так і прибутко-
вість. Тому потрібно в першу чергу провести аналіз за підлеглими відділеннями в розрізі якісних і 
кількісних показників. Визначити найприбутковіші ділянки, а також ділянки які потребують корек-
тив і внесення змін в саму діяльність, облікову політику і тому подібне. Визначити можливі варіанти 
для виправлення ситуації (авансування коштів за рахунок інвестиційних вкладівчі за рахунок креди-
тування). Тільки після проведення такого виду аналізу можна узагальнювати і зводити показники по 
корпорації в цілому.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, прибутковість, реструктуризація, економічній потен-
ціал, бізнес-планування.

У сучасному світі підприємства працюють в жор-
сткому конкурентному просторі. Для стабільного 
розвитку підприємству необхідно постійно розвива-
тися, швидко використовувати приємливі умови, що 
змінюються, пропонуючи на ринку сучасний та якіс-
ний, споживчій товар або послугу. Постійний роз-
виток вимагає регулярних інвестицій як в основні 
засоби і науково-технічні розробки, так і на інші цілі 
спрямовані на отримання позитивного ефекту. Для 
використання інвестицій, підприємству необхідно 
слідкувати за своєю інвестиційною привабливістю.

Інвестиційна привабливість підприємства являє 
собою комплексний показник, що характеризує 
раціональність інвестування засобів в дане підпри-
ємство. Інвестиційна привабливість підприємства 
залежить від різних чинників таких як економічна, 
політична ситуація в країні, регіоні, досконалість 
законодавчої і судової влади та рівня корупції в регі-
оні чи області в цілому.

На даному етапі назріле питання полягає в тому, 
що одним з найрозповсюджених та найефективні-
ших джерел розвитку та розширення підприємств 
є залучення інвестицій та збільшення товарообігу 
підприємства. Найбільшу роль у складі залучених 
ресурсів підприємства відіграють саме інвестиційні 
ресурси. Тому, увагу дуже важливим для підприєм-
ства, як для об’єкта інвестування, є головним та най-
першим – це створення умов за яких інвестор вклав 
би свої кошти саме в це підприємство.

Сучасне торгівельне підприємство у процесі 
фінансово-господарської діяльності створює не 
лише економічні блага, товари та послуги, але й 

створює власний авторитет, що безпосередньо впли-
ває на рівень його інвестиційної привабливості та 
актуальності використання. Інвестиційний рейтинг 
відображає не тільки загальні тенденції розвитку 
інвестування в масштабах всієї держави, а й мож-
ливості підприємства щодо залучення додаткового 
фінансового капіталу.

Використання задіяних інвестицій пов’язане з 
інвестиційною привабливістю об’єкта інвестицій. 
Загалом, оцінка інвестиційної привабливості потен-
ційного об’єкта інвестування є першим прийнятим 
рішенням, першим кроком під час утворення інвес-
тиційного рішення. При цьому можливість залучення 
інвестицій залежить від розуміння та урахування під-
приємством преференцій партнерів, від можливості 
побачити об’єкт інвестування з позиції інвестора та 
оцінити його інвестиційну привабливість. Підпри-
ємство зацікавлене в зростанні рівня інвестиційної 
привабливості, адже кожен суб’єкт господарювання 
прагне удосконалити та розповсюдити своє вироб-
ництво, підвищувати свою конкурентоспроможність 
в порівнянні з іншими об’єктами, освоювати нові 
ринки збиту товарів.

Можна прослідкувати етапи утворення інвести-
ційної привабливості підприємства, обґрунтувавши 
ефективність та особливість діяльності суб’єкта, що 
пов’язане з встановленням системи стратегічних, 
тактичних та операційних цілей як господарсько-
фінансової діяльності в цілому, так і інвестицій-
ної діяльності та окремих інвестиційних проектів. 
Доцільно взаємопов’язати: цілі інвестування та діа-
гностику господарської діяльності торговельного 
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підприємства, обсяги та структуру ресурсів поділя-
ються на стратегічно-тактично операційні цілі гос-
подарсько-фінансової діяльності підприємства вияв-
ляють шляхи аналізу результатів діяльності також 
діагностика ресурсного потенціалу, що обґрунтовує 
оптимальний обсяг ресурсів. Розрахунки потреби 
в інвестиційних ресурсах, джерела їх формування 
та структуру використання стратегічних операцій 
та цілей господарсько-фінансової діяльності поді-
ляється на розрахунок інвестиційних, визначення 
та формування джерел ресурсів та обґрунтування 
структури використаних інвестицій. Бізнес-плану-
вання та прогнозну оцінку результатів реалізації 
інвестиційного проекту можна спостерігати в фор-
муванні інвестиційних проектів які поділяються на 
бізнес-планування інвестиційного проекту, реалі-
зацію та оцінку ефективності проекту. Це дозволяє 
встановити послідовність системних етапів інвести-
ційної діяльності, відслідковувати їх шляхом моніто-
рингу та визначити критичні межі в розрізі страте-
гічних, тактичних і операційних цілей.

Теоретичний огляд методів економічного обґрун-
тування інвестиційних проектів дозволив удоскона-
лити класифікацію елементів інвестиційної прива-
бливості підприємства, зокрема шляхом визначення 
мінімальної, оптимальної та максимальної вартості 
ресурсного потенціалу, що забезпечує ефективність 
відтворення торгівлі.

Головним питанням підвищення інвестиційної 
привабливості підприємства можна провести цілий 
ряд заходів, що до підвищення фінансової привабли-
вості, які будуть більш відповідати вимогам інвес-
тора [1, с. 10-11].

Проблеми в економічній літературі інвестицій 
пов’язані з проблемами визначення економічного 
потенціалу. Важливими є питання стратегічного, 
економічного та внутрішнього господарського 
обґрунтування інвестицій у торговельній діяльності. 
Над важливим економічним питанням інвестицій-
них процесів працювало багато наукових вчених, 
які відображають процес дослідження у своїх пра-
цях: Ансоффа І., Барановського О. І., Величко О. В., 
Геєця В. М., Кейнса Дж. М., Пересади А. А., Томп-
сона А. А. Вивчення проблем інвестиційної діяль-
ності торговельних підприємств відображені в 
економічних роботах Лігоненко Л. О., Ліпич Л. Г., 
Власової Н. О., Андрійчука В. Г., Апопія В. В., Баш-
нянина Г. І., Бланка І. О., Ушакової Н. М. та інших.

Слід відзначити, що оцінка стану інвестиційної 
привабливості підприємства, не відповідає роз-
рахунку всіх показників, як вважають багато про-
фесіоналів комплексного аналіз вміщує не велику 
кількість коефіцієнтів в таблиці, що показують 
лише ту інформацію які зацікавлять керівника під-
приємства, потенційного інвестора. Також необхід-
ним буде вилучення тих показників які дублюють 
інформацію. Ця методика дає можливість отримати 
більш точну модель інвестиційної привабливості, 
що покращить швидкість прийняття дії інвестора. 
До того ж, зекономить неймовірно багато часу як 
працівникам, що здійснюють розрахунки, так і спе-

ціалістам, що їх вивчатимуть. А це в ринкових умо-
вах також дуже важливо.

Інвесторів можна розділити на дві групи: кре-
дитори, зацікавлені в отриманні поточних доходів 
у формі відсотків, і учасники бізнесу, отриманні 
доходу від зростання вартості підприємства. Інвес-
тиційна привабливість підприємства для кожної з 
груп інвесторів визначається рівнем доходу, який 
інвестор може отримати на вкладені кошти. Рівень 
доходу обумовлений рівнем ризиків неповернення 
та неотримання доходу на капітал. Відповідно до 
цих критеріїв інвестори визначають вимоги, що 
пред’являються до підприємств при інвестуванні. 
Основною вимогою для інвесторів є підтвердження 
здібності підприємства виконати зобов’язання по 
поверненню капіталу і виплаті відсотків, а для інвес-
торів, що беруть участь у бізнесі, – підтвердження 
здібності освоїти інвестиції і збільшити вартість 
пакету акцій інвестора. Оскільки умови довгостро-
кового кредитування в Україні дуже жорсткі, можна 
звернутися до фінансування на основі представ-
лення інвесторові долі в капіталі підприємства.

Для успішного залучення інвестиційних засобів 
необхідно, щоб підприємство надала на початковому 
етапі інвестиційна пропозиція, в якому воно чітко 
визначає, що за проект, які фінансові вигоди він може 
принести і оцінку тих ринкових можливостей, на які 
націлений проект. Обґрунтована інвестиційна пропо-
зиція не лише дає інвесторові гарантію, що вкладені 
кошти принесуть очікувані доходи, але і представля-
ють собою план дії підприємства. Для потенційного 
інвестора стратегія демонструє бачення підприєм-
ством своїх довгострокових перспектив.

Маючи довгострокову стратегію розвитку, під-
приємство переходить до розвитку бізнес-плану. 
У бізнес-плані детально і детально розглядаються 
усі аспекти діяльності, обґрунтовуються об’єм необ-
хідних інвестицій і схема фінансування, результати 
інвестицій для підприємства. Для інвесторів бізнес-
план є основою для проведення оцінки вартості під-
приємства і, відповідно, оцінки вартості капіталу 
вкладеного в компанію.

Для потенційного інвестора важлива також 
фінансова прозорість, оскільки ніхто не вкладатиме 
кошти в підприємство, яке не показує у фінансовій 
звітності, наскільки ефективно воно управляється. 

На етапі реалізації проекту фінансова прозорість 
дозволить інвесторам оцінити і, можливо, проконтр-
олювати ефективність використання вкладених 
засобів. Усебічну оцінку фінансового стану підпри-
ємства дає фінансовий аналіз. Метою управління 
фінансовим аналізом на підприємстві являться під-
тримка фінансової стійкості, ліквідності, спосібність 
до виплати, забезпечення конкурентоспроможності в 
довгостроковому періоді. Оцінка фінансового стани 
дозволяє забезпечити ідентифікацію підприємства 
в економічному середовищу і створює необхідну 
інформаційну базу для прийняття управлінських і 
фінансових рішень з проблемних питань залучення 
чи здійснення інвестицій, напрямів виробничого 
розвитку [3, с. 138].
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На сьогоднішній день інвестиційна привабли-
вість підприємства та держави відіграє важливу та 
невід’ємно роль в активізації інвестиційних про-
цесів. В умовах конкуренції між підприємствами 
за одержання ресурсів, у тому числі і фінансових, 
на перший план виходить питання про створення у 
інвесторів уявлення про підприємство, як привабли-
вий об’єкт інвестування та формування його інвести-
ційної привабливості. В свою чергу, роль визначення 
інвестиційної привабливості підприємств полягає в 
тому, що потенційних інвесторів необхідно переко-
нати за допомогою конкретних показників, які роз-
раховуються в процесі здійснення її оцінки.

Інвестиційна привабливість підприємства є бага-
торівневою інтегральною характеристикою. Це еко-
номічна категорія, що характеризується комплексом 
фінансово-економічних, соціальних, інформацій-
них, техніко-організаційних та інших показників, на 
основі яких можна прийняти об’єктивне рішення про 
доцільність вкладання коштів у певне підприємство. 
Тобто, якщо підприємство правильно використає 
можливості у побудові інвестиційної привабливості, 
компанія зможе отримувати стабільний прибуток та 
розвиток в майбутньому. 

У порівнянні з іншими видами економічної діяль-
ності та структури інвестування, в економічній літе-
ратурі менш дослідженими є проблеми визначення 
інвестиційної привабливості торгівельних підпри-
ємств, а ніж промислових та сільськогосподарських. 

Тому відповідно щоб досягти найкращої еконо-
мічної привабливості, бути цікавими для інвесторів, 
потрібно покращити роботу шляхами удосконалення 
підприємства.

По-перше, потрібно спрямувати всі сили у роз-
робці довгострокової стратегії розвитку та бізнес 
плануванні, оцінити всі реальні можливості під-
приємства.

По-друге, за допомогою юридичної експертизи 
встановити всі правовстановлюючі документи, що 
створюються відповідно до законодавства. Також 
велике значення має створення кредитної історії в 
банківській структурі.

По-трете, найголовніше – це проведення відповід-
них заходів, що до реформування (реструктуризації) 
підприємства. Для того щоб визначитися з заходами 
конкретному підприємству потрібно проаналізувати, 

зробити аналіз існуючого часу (діагностика стану 
підприємства). Цей аналіз дозволить підприємству 
визначити сильні сторони компанії. Слабкі сторони 
та ризики зокрема з погляду інвестора, а також роз-
робити рекомендаційні направлення що до конку-
рентоспроможності.

Отже, методика аналізу інвестиційної привабли-
вості підприємства потребує внесення коректив та 
нових підходів. Зі зміною економічних умов на ринку 
змінюється трактування та застосування різних показ-
ників, тому виникає необхідність у більш конкрет-
ному трактуванні та методи ці визначенні показників 
аналізу діяльності підприємства. Галузева специфіка 
суб’єктів господарювання обумовлює індивідуальний 
підхід до аналізу діяльності кожного підприємства. 
А тому необхідно розробити загальну методику для 
аналізу підприємств за видами діяльності, з урахуван-
ням притаманних їм ризиків, витрат на основну діяль-
ність та структуру формування прибутку.

Вважаємо за необхідне при аналізі інвестицій-
ної привабливості підприємств проводити аналіз не 
лише за методикою інтегральної оцінки, затвердже-
ної на законодавчому рівні, але і корегувати основні 
показники відповідно до сфери діяльності підприєм-
ства (визначати, які є необхідні показники для аграр-
них підприємств, а які слід використати при аналізі 
промислових підприємств). 

Галузева специфіка суб’єктів господарювання 
обумовлює індивідуальний підхід до аналізу діяль-
ності кожного підприємства. А тому необхідно роз-
робити загальну методику для аналізу підприємств 
за видами діяльності, з урахуванням притаманних їм 
ризиків, витрат на основну діяльність та структуру 
формування прибутку. 

При аналізі корпорацій необхідно враховувати 
як різносторонні стадії так і прибутковість. Тому 
потрібно в першу чергу провести аналіз за під-
порядкованими відділеннями в розрізі якісних та 
кількісних показників. Визначити найприбутковіші 
ділянки, а також ділянки які потребують коректив та 
внесення змін в саму діяльність, облікову політику 
тощо. Визначити можливі варіанти для виправлення 
ситуації (авансування коштів за рахунок інвести-
ційних вкладів чи за рахунок кредитування). Тільки 
після проведення такого виду аналізу можна узагаль-
нювати та зводити показники по корпорації в цілому.
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Считаем необходимым при анализе инвестиционной привлекательности предприятий проводит анализ не 
только по методике интегральной оценки, утвержденной на законодательном уровне, но и корегувати основ-
ные показатели в соответствии с сферой деятельности предприятия (определять, которые есть необходимые 
показатели для аграрных предприятий, а которые следует использовать при анализе промышленных предпри-
ятий). Отраслевая специфика субъектов ведения хозяйства обусловливает индивидуальный подход к анализу 
деятельности каждого предприятия. А потому необходимо разработать общую методику для анализа пред-
приятий за видами деятельности, из учитыванием присущих им рисков, расходов на основную деятельность 
и структуру формирования прибыли. При анализе корпораций необходимо учитывать как разносторонние 
стадии так и прибыльность. Поэтому нужно в первую очередь провести анализ за подчиненными отделени-
ями в разрезе качественных и количественных показателей. Определить самые прибыльные участки, а также 
участка которые нуждаются корректив и внесение изменений в саму деятельность, учетную политику и тому 
подобное. Определить возможные варианты для исправления ситуации (авансирование средств за счет инве-
стиционных вкладівчи за счет кредитования). Только после проведения такого вида анализа можно обобщать 
и возводить показатели по корпорации в целом.
Ключевые слова: реструктуризация, инвестиционная привлекательность, доходность, экономической потен-
циал, бизнес-планирование.
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We consider a necessity at the analysis of investment attractiveness of enterprises conducts an analysis not only on 
methodology of the integral estimation ratified at legislative level but also корегувати basic indexes in accordance 
with the sphere of activity of enterprise (to determine, that are necessary indexes for agrarian enterprises, and that it 
is necessary to use for the analysis of industrial enterprises). The branch specific of subjects of menage stipulates the 
individual going near the analysis of activity of every enterprise. And that is why it is necessary to work out general 
methodology for the analysis of enterprises after the types of activity, from taking into account of inherent to them 
risks, charges on basic activity and structure of forming of income. At the analysis of corporations it is necessary to 
take into account as the scalene stages are profitability so. It is therefore needed first of all to conduct an analysis after 
inferior separations in the cut of quality and quantitative indexes. To define the most profitable areas, and also area 
that need корректив and making alteration in activity, registration politics and that is why like. To define possible 
variants for the correction of situation (advancing of facilities due to investment investments due to crediting). Only 
after realization of such type of analysis it is possible to summarize and erect indexes on a corporation on the whole.
Keywords: investment attractiveness, profitability, restructuring, economic potential, business -planning
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ  
НОВЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ
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Раскрывается сущность и необходимость разработки новых банковских продуктов. Приведены 
параметры и требования к современным банковским продуктам и область их применения. Исследованы 
этапы процесса разработки и внедрения новых банковских продуктов, определена роль маркетинга в 
этом процессе. Определены направления формирование рынков сбыта банковских продуктов.
Ключевые слова: маркетинг, новые банковские продукты, банковские услуги, эффективность, 
потребительские характеристики, банковский маркетинг, процесс разработки, стратегические задачи, 
жизненный цикл продукта, затраты, доходы.

Постановка проблемы. Одной из главных 
составляющих инновационной политики коммерче-
ского банка является процесс разработки и внедрения 
новых банковских продуктов. Объектом этого про-
цесса служит новый продукт. В современной литера-
туре по маркетингу предлагается довольно широкое 
толкование понятия «новый продукт». Оно исполь-
зуется как для определения усовершенствования, 
обновления существующих продуктов, так и для про-
дуктов, которые впервые предлагаются потребителям 
и могут удовлетворять потребности более рациональ-
ным способом, а также могут создавать новые потреб-
ности. В специализированной маркетинговой литера-
туре обращается внимание на то, что все определения 
нового продукта употребляются относительно товара 
(т. е. чего то материального), а в специальной лите-
ратуре по банковскому маркетингу практически не 
уделяется внимание вопросам разработки нового 
банковского продукта и, соответственно, не дается 
определение, что такое новая услуга банку. Таким 
образом, эта область банковского маркетинга требует 
дополнительного внимания.

Анализ последних исследований и публикаций 
по проблеме. Проблемы маркетинга новых банков-
ских продуктов рассматриваются на теоретическом 
и методическом уровне отечественными и зару-
бежными учеными. Известные авторы (Ф. Друкер, 
О. Лаврушин, Л. Романенко, Е. Уткин, О. Котлер, 
И. Спицын, Я. Спицын, А. Савченко, А. Шаров и др.) 
достаточно полно раскрывают сущность новых бан-
ковских продуктов и способы их продвижения. Вме-
сте с тем логическая цепочка задач методического 
обеспечения маркетинга банковских услуг в условиях 
конкурентной среды разработаны в недостаточной 
мере, требует уточнения и развития в современных 
условиях развития рынка банковских продуктов.

К таким вопросам относятся уточнение понятий 
«банковская услуга»; «банковский продукт»; «новый 
банковский продукт»; «банковская операция». Недо-
статочно рассмотрены вопросы такие как, планиро-
вание разработки новых банковских продуктов, с 

учетом прогноза потенциальной емкости внутрен-
него и внешнего рынков банковских услуг, разра-
ботка комплекса маркетинга для продвижения новых 
банковских продуктов на рынок.

Цели статьи заключаются в следующем:
– определение сущности и значения маркетинга 

новых банковских продуктов;
– исследования процесса создания и внедрения 

новых банковских услуг;
– разработка методики эффективного продвиже-

ния созданных продуктов на банковском рынке.
Изложение основного материала. Услугам при-

сущи четыре уникальные характеристики, кото-
рые отличают их от товаров, их еще можно назвать 
«четыре Н-услуги». Это неощутимость (они не имеют 
материального выражения), неотделимость, непо-
стоянство качества, не сохранность. Неощутимость 
услуги означает, что она не может быть продемон-
стрирована, ее нельзя увидеть, попробовать почув-
ствовать или понюхать, транспортировать, ее невоз-
можно приобрести заведомо. Поэтому, поскольку нет 
ощутимых характеристик услуги к началу ее покупки, 
степень неопределенности возрастает.

Производство, продажа и потребление услуги 
происходят одновременно. Неотделимость услуг 
означает, что их невозможно отделить от источника 
их осуществления, независимо от того, предостав-
ляет услугу машина или человек. Контакт с потреби-
телем часто рассматривается как неотделимая часть 
предоставления услуги. Качество конечного про-
дукта – услуги зависит как от поставщика услуги, 
так и от потребителя. 

Непостоянство качества. Услуги являются 
нестандартными и очень разнообразными. В зависи-
мости от поставщиков, от времени и места предо-
ставления услуг их качеств: колеблется в широких 
границах. Поскольку услуги связаны с людьми, кото-
рые их предоставляют, можно говорить о широком 
диапазоне качества. 

Поставщики услуг не в одинаковой мере способны 
и талантливы, они отличаются отношением к выпол-
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нению своих обязанностей, поэтому качество обслу-
живания будет разным в каждом отделении банка. 
несмотря на единую технологию продажи услуги.

Несохранность. Услуги невозможно вырабаты-
вать заведомо и сохранять с целью дальнейшей реа-
лизации: нет потребителя услуги – нет самой услуги. 
Это предопределяется предшествующей характери-
стикой услуги – неотделимостью: производство и 
потребление осуществляются одновременно.

Услуги, которые предоставляются банком, с 
точки зрения маркетинга можно охарактеризовать 
как продукты, в классическом понимании они имеют 
законченный цикл производства и развития: марке-
тинговое исследование, производство, стимулирова-
ние сбыта, продажа и потребление.

Банковскую услугу можно определить, с одной 
стороны, с точки зрения маркетинга как форму удов-
летворения потребностей клиента, а с другой – с точки 
зрения организации производства – как определен-
ный порядок (регламент) взаимосвязанных органи-
зационных, информационных, финансовых и юриди-
ческих мероприятий, зависящих от места и времени 
выполнения и объединенных в единую технологию. 
Любое из этих мероприятий, зависящее от места и 
времени выполнения, осуществление которого невоз-
можно без конкретного исполнителя, называется 
банковской операцией. Таким образом, банковский 

продукт – это и форма удовлетворения потребно-
стей, и совокупность операций, которые составляют 
определенную технологию. Соответственно, новый 
банковский продукт – это банковская услуга, кото-
рая впервые предлагается на рынке банковских услуг 
или является новой для банка при предоставлении 
своим клиентам. Новым продуктом считается также 
модификация уже существующего продукта, которая 
касается порядка, технологии предоставления, может 
приводить к возможности продажи новым типам кли-
ентов, или любое нововведение, которое потребитель 
считает значащим для себя.

Это определение дает возможность сформули-
ровать такие требования, которым должен соответ-
ствовать новый банковский продукт:

– полное соответствие потребностям потребителей;
– обеспечение дополнительной прибыли банка;
– базирование на сильных сторонах банка и его 

соответствующих подразделов;
– превосходить аналогичных продуктов конку-

рентов;
– понимание внедрения нового продукта руко-

водством банка;
– соответствие стратегическим задачам банка.
В практической деятельности существуют два 

подхода к вопросу разработки новых банковских 
продуктов. 

Таблица 1
Процесс разработки и внедрения новых банковских продуктов

Этапы процесса 
разработки и внедрения Содержание этапа

1. Поиск и отбор идей
1. Формирование идеи, которая удовлетворит потребность потребителя.
2. Ранжирование и отбор идей.
3. Разработка замысла создания и развития продукта

2. Определение экономи-
ческой эффективности 
продажи услуги

1. Расчет прямых, накладных затрат и ожидаемых доходов.
2. Расчет чистой приведенной стоимости.
3. Определение срока окупаемости инвестиций, вложенных в новый продукт.
4. Расчет рентабельности внедрения нового продукта

3. Разработка техноло-
гии и стандарта качества 
предоставления услуги

Создание внутри банковского нормативного документа о продукте (положения, 
инструкция, правила и т.п.). Создание технологической карты банковской услуги

4. Разработка маркетин-
говых составных предо-
ставления услуги

1. Анализ потенциальных рынков сбыта продукта, сегментирование клиентов, 
определение вместительности любого из рынков и сегментов.
2. Конкуренция на потенциальных рынках сбыта.
3. Определение привлекательных характеристик нового продукта и его позициони-
рование на избранных сегментах.
4. Разработка составных элементов распространения услуги.
5. Мероприятия по стимулированию сбыта продукт

5. Оценка рисков внедре-
ния нового продукта

1. Оценка успеха нового продукта по рыночным критериям.
2. Оценка успеха нового продукта по продуктовым критериям.
3. Оценка успеха нового продукта по экономическим и финансовым критериям.
4. Оценка успеха нового продукта по сбытовым критериям

6. Испытание продукта 
на рынке (постепенный 
вывод продукта)

1. Определение места вывода продукта; срока испытания; информации, которая 
может быть получена.
2. Осуществление пробной продажи лояльным клиентам.
3. Принятие решения относительно перспектив продажи продукта (широкая про-
дажа, внесение изменений в цену, технологию продажи, снятие с производства)

7. Вывод нового продукта 
на рынок

1. Обеспечение всех учреждений банка необходимой документацией, техническим 
оснащением и программным обеспечением, рекламной продукцией и т.п.; осущест-
вление обучения кадров.
2. Разработка и проведение рекламной кампании с целью стимулирования сбыта.
3. Массовый вывод продукта на рынок.
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Первый подход базируется на том, что в банке 
действует специализированное подразделение, кото-
рое занимается разработкой всех новых продуктов.

Содержание второго подхода состоит в том, что 
в банке действуют отраслевые подразделения, одной 
из основных функций которых является разработка 
новых продуктов в области своей деятельности. 

Кроме того, эти же подразделения отвечают 
за объем продажи и контроль жизненного цикла 
продукта.

Практика свидетельствует, что для банковской 
деятельности наиболее приемлем второй подход – 
«отраслевое» подразделение берет на себя основные 
функции разработки нового продукта: генерацию и 
отбор идей, разработку технологии продажи услуги. 

А к разработке других этапов процесса (оценка 
эффективности, маркетинг продукта и т.п.) привле-
каются другие подразделения банка – службы мар-
кетинга, экономики и планирования, юридическая, 
автоматизации и прочие. 

Наиболее эффективный способ сотрудничества 
этих подразделений и распределения ответственно-
сти за успех разработки нового продукта – объедине-
ние всех этих подразделений в специализированную 
рабочую группу, которую можно назвать группой 
продукта. Такая группа создается на период разра-
ботки и вывод нового продукта на рынок.

Этапы процесса разработки и внедрения новых 
банковских продуктов приведены в таблице 1.

После этапов генерации и отбора идей в процессе 
разработки и внедрения нового продукта главней-
шими являются этапы определения эффективности 
продажи услуги, разработки технологии и стандарта 
качества предоставления услуги, разработки мар-
кетинговых составных предоставления услуги и 
оценки рисков внедрения нового продукта. 

Рассмотрим детальнее эти этапы, учитывая, 
что они определяются особенностями банковского 
продукта.

Расчет экономической эффективности продажи 
нового банковского продукта базируется на анализе 
безубыточности – разработка и внедрение нового 
банковского продукта должны обеспечивать прибыль 
банка, соответственно, доходы от продажи должны 
быть большими, чем затраты, связанные с предостав-
лением конкретного банковского продукта.

В основе оценки экономической эффективности 
нового банковского продукта лежит математическая 
модель, которая может быть описана с помощью 
уравнения безубыточности:

Чистая косвенная прибыль от продажи = Доходы 
от продажи – Прямые затраты по продаже.

Доходы от продажи услуги могут быть: процент-
ными, если услуга связана с размещением средств; 
комиссионными, если услуга принадлежит к рас-
четно-кассовому обслуживанию, неторгового вида 
деятельности банка. Процентные доходы определя-
ются объемом размещенных ресурсов и эффектив-
ной ставкой размещения. Комиссионные доходы 
могут зависеть от объема продажи услуги в стои-
мостном или натуральном измерении.

Обобщенно затраты на продукт можно сгруппи-
ровать таким образом:

1. Прямые затраты от продажи.
2. Косвенные затраты при продаже:
2.1. Накладные затраты.
2.2. Обще управленческие затраты.
2.3. Налоги, сборы и обязательные платежи.
Разработка и внедрение нового банковского про-

дукта связаны со значительными инвестициями и 
риском невозвращения их. Для оценки эффективно-
сти вложений, которые будут сделаны, осуществля-
ется расчет:

– чистой приведенной стоимости;
– срока окупаемости инвестиций с учетом стои-

мости денег во времени;
– общей рентабельности проекта.
Для расчета эффективности внедрения нового 

продукта доходы поступающие на протяжении пери-
одов, оцениваются с учетом дисконтирования или 
ценности денежной единицы сегодня и завтра. 

Для расчета эффективности внедрения нового 
продукта доходы, поступающие на протяжении 
периодов, оцениваются с учетом дисконтирования 
или ценности денежной единицы сегодня и завтра. 
Для учета разноценности сегодняшних и завтраш-
них средств будущие поступления корригируются 
на коэффициент дисконтирования. Будущая стои-
мость денежных поступлений будет рассчитываться 
по формуле:

Приведенная стоимость поступления = 
Ожидаемые поступления за 1-й период (1+К) + 
Ожидаемые поступления за 2-й период (1+К)2, +
Ожидаемые поступления за 3-й период (1+К)т

где К – коэффициент дисконтирования (использу-
ется, как правило, уровень инфляции, учетная ставка 
НБУ, средняя ставка кредитования коммерческим бан-
ком); Т – номер периода с момента начала осущест-
вления вложений (инвестиций); для экономик, кото-
рые работают в стабильных условиях, за такой период 
берут год; для условий Украины целесообразно изби-
рать меньший период (полугодие или квартал).

Расчет приведенной стоимости поступлений от 
осуществленных инвестиций в новый продукт дает 
возможность оценить чистую приведенную стои-
мость проекта по разработке и внедрению нового 
продукта:

   Чистая   Приведенная Произведенные
приведенная =  стоимость –      расходы на
 стоимость    поступлений    новый продукт
Срок окупаемости – это время, необходимое для 

получения доходов от вложенных средств в разме-
рах, возмещающих начальные денежные вложения. 
Срок окупаемости рассчитывается по формуле:

Ток = Т + 
Невозвращенные средства на начало срока окупаемости

Поступления средств в течение срока окупаемости  
где Т – количество периодов, которые предше-

ствуют сроку окупаемости. Для определения срока 
окупаемости, если денежные поступления непосто-
янны из периода в период, рассчитываются:

1. Дисконтированный денежный поток поступле-
ний (будущая стоимость денежных поступлений) на 
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основании коэффициента дисконтирования и перио-
дов возникновения доходов.

2. Дисконтированный денежный поток затрат 
(будущая стоимость денежных затрат), если затраты 
будут осуществляться на протяжении двух и более 
периодов.

3. Накопленный дисконтированный денежный 
поток (невозвращенные средства на начало периода 
окупаемости) как разность между дисконтированным 
денежным потоком поступлений и дисконтирован-
ным денежным потоком затрат. Этот накопленный 
дисконтированный денежный поток рассчитывается 
до получения первого положительного значения.

Рентабельность проекта рассчитывается на 
основании учета доходов и затрат на протяжении 
всего срока существования нового продукта (жиз-
ненного цикла).

При этом рассчитываются два вида рентабельности.
1. На основании фактических значений доходов и 

затрат – РНПф.
Фактические доходы – Фактические расходы

РНПф = ----------------------------------------------------------100%.
Фактические расходы

 
Фактические доходы и фактические затраты – 

доходы и затраты без учета стоимости денег во 
времени.

2. На основании чистой приведенной стоимо-
сти – РНПчпв’ – 

Приведенные поступления –  
Приведенные расходы

РНПчпв = --------------------------------------------100%.
Приведенные расходы

 

Приведенные поступления и приведенные 
затраты – это доходы и затраты с учетом стоимости 
денег во времени.

На основании расчета РНПчпв делается вывод 
относительно положительной экономической 
эффективности внедрения нового продукта: если 
РНПчпв > 0, то новый продукт дает возможность 
генерировать дополнительную прибыль, если 
РНПчпв < 0, то такой продукт не может обеспечить 
поступление дополнительной прибыли банка, и для 
ее внедрения необходимо оптимизировать затраты и 
найти возможности увеличения доходов.

На этом этапе маркетинга определяются рынки 
сбыта нового продукта и осуществляется анализ 
любого из них (по общему объему, тенденциям и 
перспективам развития):

– по географическому расположению – локальные 
(в границах одного города или района), региональные 
(в границах одной области или совокупности сосед-
них областей), общенациональные; по типам потре-
бителей – субъектов хозяйствования, государствен-
ных (правительственных) учреждений, бюджетных 
организаций, финансовых учреждений, физических 
лиц; здесь же осуществляется сегментация потенци-
альных потребителей за определенными признаками 
(для физических лиц такими признаками могут быть: 
пол возраст социальный статус, местожительство, 
полученные доходы и т.п.; для юридических лиц: 
форма собственности, вид деятельности, масштабы 
производства (за численностью работающих, по объ-

ему продукции, по финансовым показателям), место-
положение, срок деятельности и т.п.);

– по видам перспектив и развития – бесперспек-
тивный рынок, основной рынок (на котором может 
быть реализован основной объем продукта), допол-
нительный рынок (на котором может быть реализо-
ван незначительный объем продукта), возрастающий 
рынок (такой, который имеет реальные возможности 
для возрастания объемов реализации нового товара), 
потенциальный рынок (такой, который имеет пер-
спективы возрастания, но для этого необходимое 
выполнение ряда условий), непостоянный рынок 
(такой, который характеризуется сменными объ-
емами продажи и который может перерастать или в 
возрастающий, или в бесперспективный рынки).

После определения конкретных видов рынков 
рассчитывается емкость каждого из них – возмож-
ные объемы сбыта (в натуральном и стоимостном 
измерениях) и возможное количество потенциаль-
ных потребителей. При этом осуществляется оценка:

– потенциальной емкости рынка – определение 
общего объема продукта, который максимально 
могут приобрести потенциальные потребители, и 
определение максимально возможного количества 
этих потребителей;

– потенциального объема продажи – определе-
ние той части потенциального рынка, какую банк 
реально может охватить, если он будет продавать 
продукт по определенной цене, и прибавит при этом 
определенные маркетинговые усилия; то есть опре-
деление максимального объема продуктов, которые 
он может продать, и максимального количества кли-
ентов, которые приобретут этот объем продукта;

– реального объема продажи – определение того 
объема продукта, который банк может реально про-
дать за определенный промежуток времени, с учетом 
установленной цены, осуществленных маркетинго-
вых мероприятий; (реклама, стимулирование сбыта, 
продвижение продукта и т.п.), реакции конкурентов 
и влияния внешних факторов.

Выводы и дальнейшие направления иссле-
дований. Каждый банковский продукт имеет 
определенные потребительские характеристики – 
составляющие технологии предоставления услуги, 
которые клиент считает для себя значащими при 
покупке услуги, направленные на удовлетворение 
его потребностей.

Новый банковский продукт по своим потреби-
тельским характеристикам может не уступать ана-
логичным продуктам конкурентов, а также превос-
ходить их.

Соответственно определенным потребительским 
характеристикам, которые для каждого сегмента 
будут своими, банку при выводе нового продукта на 
рынок следует акцентировать внимание именно на 
этих характеристиках.

Учитывая эти особенности необходимо прово-
дить дальнейшие исследования, именно, по этим 
направлениям.
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Розкривається сутність і необхідність розробки нових банківських продуктів. Приведені параметри і вимоги 
до сучасних банківських продуктів та область їх застосування. Досліджені етапи процесу розробки і впровад-
ження нових банківських продуктів, визначена роль маркетингу в цьому процесі. Визначені напрямки форму-
вання ринків збуту банківських продуктів.
Ключові слова: маркетинг, нові банківські продукти, банківські послуги, ефективність, споживчі харак-
теристики, банківський маркетинг, процес розробки, стратегічні завдання, життєвий цикл продукту, 
витрати, доходи.

MARKETING ASPECTS OF THE DEVELOPMENT AND INTRODUCTION  
OF NEW BANKING PRODUCTS

Lihanenko K.V.
Student
Prydounayska Branch
Interregional Academy of Personnel Management

The essence and the need to develop new banking products. The parameters and requirements of modern banking 
products and their field of application. Studied the stages of the development and introduction of new banking 
products, defined the role of marketing in the process. The directions of the formation of banking products markets.
Keywords: marketing, new banking products, banking services, efficiency, consumer characteristics, bank marketing, 
process development, strategic objectives, product life cycle, costs, revenues.
 



85

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Постановка проблеми. Проведення прогнозних 
досліджень у фінансово-господарській діяльності 
є необхідною умовою успішного управління будь-
яким підприємством. Завдання прогнозного дослі-
дження полягає в тому, щоб на основі максимально 
можливого обґрунтування припущень про якісний 
розвиток ситуації та інших наявних даних дати 
кількісну оцінку майбутніх результатів роботи під-
приємства. Чим вище обґрунтованість та якість при-
йнятих в конкретній ситуації управлінських рішень, 
тим менше ризик отримати в майбутньому негативні 
фінансові результати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у розробку теоретичних і практич-
них аспектів аналізу та прогнозування фінансо-
вих результатів діяльності внесли такі вчені, як: 
Бланк І.А. [1], Коваленко О.Ю. [2], Ковалев В.В. [3], 
Коркуна Д.М. [4], Крилов В.М. [5], Павлова І.В. [6], 
Терентьев Н.В. [7], Хеддевик К. [8], Цмоць О.І. [9], 
Шеремет А.Д. [10] та ін.

Мета статті полягає у дослідженні ролі та зна-
чення прогнозування фінансових результатів діяль-
ності підприємства для цілей управління.

Виклад основного матеріалу. Прогнозування 
це діяльність, спрямована на виявлення і вивчення 
можливих альтернатив майбутнього розвитку під-
приємства [3; 8; 10]. Процес прогнозування може 
застосовуватися практично у всіх сферах фінансово-
господарської діяльності підприємства: прогнозу-
вання доходів та витрат, прогнозування прибутку 
підприємства, прогнозування ліквідності та плато-
спроможності підприємства та ін. Прогнозування 
фінансових результатів є важливою складовою 
планування і контролю, що дозволяє виявляти ті 
сфери діяльності, на які слід звернути увагу, збері-

гати високий рівень конкурентоспроможності, що є 
важливим у сучасній ринковій економіці. Отримана 
в ході прогнозування інформація дозволяє керівни-
цтву підприємства намітити різні варіанти (сцена-
рії) вирішення управлінських завдань, передбачити 
форми і методи реалізації фінансової політики.

Фінансовий результат завершує цикл діяльності 
підприємства, пов’язаний з виробництвом і реаліза-
цією продукції (виконаних робіт, наданих послуг) і 
одночасно виступає необхідною умовою наступного 
витка його діяльності. Таким чином, роль та зна-
чення прогнозування фінансових результатів діяль-
ності підприємства полягають у:

– можливості оцінки зміни прибутковості бізнесу;
– можливості оцінки платоспроможності;
– можливості оцінки запасу кредитоспромож-

ності;
– можливості оцінки безперервності і ефектив-

ності бізнесу.
Спираючись на праці відомих фахівців в галузі 

прогнозування, основні етапи розробки прогнозу 
наступні [5; 7; 10]: збір даних; редукція даних; 
побудова моделі та її оцінка; екстраполяція обра-
ної моделі (фактичний прогноз); оцінка отриманого 
матеріалу.

Існують різні підходи до визначення прогнозних 
значень фінансових результатів діяльності підпри-
ємства: побудова прогнозу часового ряду засобами 
регресійного аналізу, прогнозування на основі екс-
поненційного згладжування та адаптивні моделі 
прогнозування.

У теорії і практиці в процесі прогнозування 
фінансових показників досить часто використову-
ють методологію екстраполяції, за якої висновки 
про значення прогнозних показників у майбутніх 
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ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Малініна Т.П.
магістр
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
Підгорна О.А.
магістр
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

У статті досліджено роль та значення прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства 
для цілей управління. Обґрунтовано місце прогнозування у циклі управління підприємством. Визна-
чено значення прогнозування фінансових результатів для управління підприємством. Представлені 
основі етапи розробки прогнозу фінансових результатів діяльності підприємства. Досліджено методи 
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періодах робляться на основі вивчення їх динаміки 
у попередніх періодах. Необхідним елементом при 
цьому є побудова та аналіз так званого ряду дина-
міки, який класифікує значення показників у часі у 
розрізі окремих періодів та описує динаміку їх роз-
витку. Підкреслимо, що аналіз ряду динаміки фінан-
сових результатів має суто описовий характер і не 
пояснює причин тих чи інших змін тенденції.

Методи екстраполяції використовують за від-
носно стабільного розвитку підприємства (чи окре-
мих показників його діяльності) або за наявності 
сезонних чи циклічних коливань з чітко вираженим 
трендом. Під трендом (від англ. «trend» – напрям, 
тенденція) розуміють тривалу тенденцію зміни еко-
номічних показників в економічному прогнозуванні 
[1, 8]. Якщо ж розвиток показників фінансових 
результатів діяльності підприємства у попередніх 
періодах характеризується значною нестабільністю 
і суттєвим коливанням, то їх екстраполяція на май-
бутні періоди буде неможливою, а отже, недоцільним 
є використання відповідних методів. Можна виокре-
мити три основні групи методів прогнозування за 
допомогою екстраполяції: методи визначення серед-
ніх величин; екстраполяція тренду; експоненціальне 
згладжування [1; 3; 4].

Дослідимо більш детально можливість вико-
ристання методів прогнозування за допомогою екс-
траполяції для оцінювання фінансових результатів 
діяльності підприємств.

Методи визначення середніх величин. Прогнозні 
показники досить часто розраховуються як середнє 
значення відповідних показників у попередніх пері-
одах. Середні величини обчислюються здебільшого 
за алгоритмом середньої арифметичної простої чи 
середньої арифметичної зваженої. Найпоширені-
шим у процесі прогнозування є метод визначення 
ковзної середньої, за використання якого прогнозні 
показники розраховуються як середні величини від-
повідних показників за n попередніх періодів (а не 
з використанням усіх значень аналізованого ряду 
динаміки). Кожні наступні прогнозні показники роз-
раховуються на основі значень, одержаних в 3, 4, ... n 
попередніх періодах заміною значень найвіддалені-
ших періодів на нові.

У разі, якщо ковзна середня (Кс) обчислюється як 
середня арифметична проста, то можна використати 
такий алгоритм її розрахунку:
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де t – границя числового ряду (наприклад, поряд-

ковий номер останнього звітного періоду); 
n – досліджуваний інтервал ряду динаміки; 
хі – значення досліджуваного показника у і-му 

періоді.
Розглянутий метод є досить прийнятним для визна-

чення тренду та розрахунку прогнозних показників 
фінансових результатів діяльності при складанні 
револьверного фінансового плану підприємства.

Дослідимо приклад використання методу ков-
зної середньої при прогнозуванні чистого прибутку 
діяльності ТОВ «Bonita» в третьому кварталі плано-

вого року в розрізі окремих місяців. В його розпо-
рядженні є інформація щодо фінансових результа-
тів діяльності у попередні шість місяців. У табл. 1 
наведено розрахунок прогнозних показників, якщо 
досліджуваний інтервал становить n = 3.

Таблиця 1
Розрахунок прогнозних показників  
чистого прибутку діяльності ТОВ «Bonita», n = 3

Порядко-
вий номер 

періоду 
(місяця), і

Значення 
чистого 

прибутку, 
хі

Ковзна 
середня 

граничному 
періоді, t

Розрахунок 
ковзної 

середньої, 
Ксt

1 105,0 -
2 100,0 -
3 106,0 -
4 108,0 -
5 107,0 -

6 104,0 106,3  (108 + 107 +  
+ 104): 3

7 (прогноз) 104,0 105,0  (107 + 104 +  
+ 104): 3

8 (прогноз) 106,0 104,7  (104 + 104 +  
+ 106): 3

9 (прогноз) 107,0 - -

Екстраполяція тренду. Під екстраполяцією 
тренду розуміють продовження виявленої в процесі 
аналізу тенденції за межі побудованого на основі 
емпіричних даних ряду динаміки. Передумовою 
використання цього методу прогнозування є сталість 
чинників, що формують виявлений тренд, а принци-
повим моментом – виявлення тренду, характерного 
для досліджуваного ряду динаміки. В теорії і прак-
тиці зустрічаються різні способи розрахунку тренду. 
Одним з них є метод найменшого квадратичного від-
хилення. Якщо спостерігається більш-менш стійка 
лінійна залежність значення досліджуваного показ-
ника (х) від часового інтервалу (t), то для виявлення 
тренду доцільно побудувати пряму, яка описується 
лінійною регресією [7; 8]:

xt = a + bt.                                 (2)
Параметри а та b трендового рівняння підбира-

ються таким чином, що фактична сума квадратів від-
хилень показника xt від теоретичних значень, що опи-
суються прямою, повинна бути мінімальною [7; 8]:
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де m – сукупність періодів аналізованого ряду 
динаміки.

На основі математичних перетворень отримаємо 
алгоритми розрахунку параметрів а та b [7; 8]:
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Розглянемо процес визначення прогнозних показ-
ників за методом найменшого квадратичного відхи-
лення, скориставшись інформацією, що міститься у 
даних підприємства, наданих у таблиці 1.
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Емпіричні дані щодо значень досліджуваних 
показників вважатимемо за хt. Сума цих показни-
ків за шість періодів, які складають ряд динаміки, 
дорівнюватиме 630. Сума значень txt становитиме 
2205 (1 × 105 + 2 × 100 + 3 × 106 + 4 × 108 + 5 × 107 +  
+ 6 × 104). Підставивши відповідні значення у фор-
мули розрахунку параметрів лінійної регресії, отри-
маємо: b = 1,34; a = 96,4. Шукана функція прямої, яка 
описує тренд, набула вигляду: 

xt = 96,4 + 1,34t.
Отже, прогнозне значення показника фінан-

сових результатів у сьомому місяці становитиме 
105,78 = (96,4 + 1,34 × 7). Аналогічним чином можна 
скласти прогноз на наступні періоди.

Експоненціальне згладжування. Даний метод 
прогнозування вважається досить ефективним і від-
мінковим. Основні переваги методу полягають у 
можливості обліку ваг вихідної інформації, в про-
стоті обчислювальних операцій, гнучкості опису 
різних динамік процесів. Метод експоненціаль-
ного згладжування дає можливість отримати оцінку 
параметрів тренда, що характеризують не середній 
рівень процесу, а тенденцію, що склалася на момент 
останнього спостереження. Найбільше застосування 
метод знайшов для реалізації середньострокових 
прогнозів. Для методу експоненційного згладжу-
вання основним моментом є вибір параметра згла-
джування (згладжує константи) і початкових умов. 

При застосуванні методології експоненціального 
згладжування першого порядку рекомендується 
використовувати такий алгоритм:

F [t+1] = F [t] + α × е [t],                 (5)
де t – часовий період (наприклад, 1-й місяць, 

2-й місяць та ін.); 
F [t] – це прогноз, зроблений у момент часу t; 
F [t+1] відображає прогноз у часовий період, що 

випливає безпосередньо за моментом часу t; 
α – константа згладжування; 
е [t] – похибка, тобто розходження між прогнозом, 

зробленим у момент часу t, і фактичними результа-
тами спостережень у момент часу t.

Важливу роль у прогнозних розрахунках відіграє 
так званий фактор згладжування (α), який харак-
теризує рівень впливу даних попередніх періодів 
на прогнозний показник. Значення цього фактора 
може перебувати в межах від 0 до 1. Таким чином, 
константа згладжування є величиною, що самоко-
ректується. Іншими словами, кожен новий прогноз 
являє собою суму попереднього прогнозу і попра-
вочного коефіцієнта, що і пересуває новий прогноз 

у напрямку, що робить попередній результат більш 
точним. Методи прогнозування за назвою «згладжу-
вання» враховують ефективність викиду функції 
набагато краще, ніж способи, що використовують 
регресивний аналіз.

Проведемо прогнозні розрахунки чистого доходу 
від реалізації продукції ТОВ «Bonita» на 2016 рік. 
Так, прогнозне значення чистого доходу у 2015 році 
становило 648 тис. грн; фактична величина чистого 
доходу у 2016 р. дорівнювала 710 тис. грн.; значення 
фактору згладжування a, яке враховується в прогноз-
них розрахунках на підприємстві, становить 0,31. За 
використання методу експоненціального згладжу-
вання першого порядку шукане значення прогнозного 
показника на 2016 р. становитиме 667,22 тис. грн: 
Р2016 = 648,0 + 0,31 (710 – 648) = 667,22 тис. грн.

Для прогнозування фінансових результатів метод 
екстраполяції, як правило, застосовується в комп-
лексному поєднанні з іншими методами, наприклад 
результати, отримані за допомогою методів екстра-
поляції, служать базовою інформацією при викорис-
танні експертного методу.

Прогнозування фінансових результатів передба-
чає не тільки аналіз внутрішніх можливостей під-
приємства. Для того щоб прогноз міг стати основою 
для стратегічного управління підприємством, він 
повинен охоплювати значно ширше коло питань, ніж 
внутрішня діяльність підприємства, в тому числі:

– аналіз виробництва продукції, її характерис-
тику та сучасний стан попиту та пропозиції;

– наявність матеріалів, технології та обладнання, 
придатних для виготовлення прогнозованої продукції;

– потреба в трудових ресурсах і їх наявність 
з урахуванням зміни структури персоналу, його 
кваліфікації і очікуваного зростання продуктив-
ності праці;

– виявлення перспективних для підприємства 
технічних і господарських рішень, вже підготов-
лених, але які не отримали широкого практичного 
застосування.

Висновки. У проведеному дослідження визна-
чено, що прогнозування фінансових результатів 
має вирішальне значення для забезпечення ефек-
тивного управління підприємством. Точність і 
ефективність побудованої моделі прогнозу будуть 
безпосередньо залежати від правильності під-
бору даних, обсягів статистичної інформації щодо 
результатів діяльності підприємства за попередні 
періоди та ступеню врахування чинників зовніш-
нього середовища, що прямо або опосередковано 
впливають на діяльність підприємства.
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В статье исследованы роль и значение прогнозирования финансовых результатов деятельности предприятия 
для целей управления. Обосновано место прогнозирования в цикле управления предприятием. Определено 
значение прогнозирования финансовых результатов для управления предприятием. Представлены основ-
ные этапы разработки прогноза финансовых результатов деятельности предприятия. Исследованы методы 
прогнозирования с помощью экстраполяции для оценки финансовых результатов деятельности. Опреде-
лены возможности прогнозирования финансовых результатов деятельности для разработки стратегического 
управления предприятием.
Ключевые слова: финансовые результаты, прогнозирование, методы прогнозирования, средние величины, 
экстраполяция тренда, экспоненциальное сглаживание.
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In article the role and importance of forecasting financial results of the company for management purposes is 
investigated. The place of forecasting in the cycle of enterprise management is justified. The value of forecasting of 
the financial results for enterprise management defined. The main stages of development of the forecast of financial 
results of the company are presented. Methods of forecasting using extrapolation to estimate the financial results of 
the company investigated. Possibility of forecasting of the results of operations for the development of the strategic 
management of the enterprise is defined.
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В статті розкрито питання значення інформації в сучасних умовах розвитку ринкових відносин. 
Визначено взаємодію інформації з іншими економічними поняттями, категоріями та інститутами. 
Виявлена роль інформації у розвитку сучасної економіки, що дозволяє розглядати її як додатковий 
фактор, окремий продукт, що надходить на ринок у вигляді інформаційних товарів та послуг. Дове-
дено залежність якості туристичної пропозиції від ступеня впровадження науково-технічних досяг-
нень. Досліджена висока залежність пропозиції від якості, об’єму та активності реклами. Розглянуто 
тенденції розвитку туристичних підприємств України з позиції використання засобів інформаційної 
логістики. Проаналізовано основні джерела надходження інформації про туристичний ринок.
Ключові слова: інформація, інформаційна логістика, туризм, туристичний продукт, реклама, інфор-
маційні технології. 

Постановка проблеми. Туризм на початку 
XXI століття характеризується як один із видів еко-
номічної діяльності, що стрімко і динамічно розви-
вається. В багатьох країнах і регіонах туристична 
діяльність є основним джерелом прибутків, а також 
це вагоме джерело створення робочих місць. За 
даними Міжнародної туристичної організації частка 
туризму у світовому ВВП становить близько 9% і 
близько 30% в світовому експорті послуг, а також 6% 
від обсягу світової торгівлі. В сфері туризму працює 
понад 235 млн. осіб, або кожен 12 працівник [1].

Такі результати свідчать про зміцнення в туризмі 
позитивних тенденцій останніх років, що відкриває 
в усьому світі можливості для розвитку і зростання 
економіки. Дійсно, починаючи з 2010 року, число 
міжнародних туристських прибутків, незважаючи на 
геополітичні та економічні виклики, росте в серед-
ньому на 5% на рік, – тренд, який сприяє зростанню 
економіки, експорту та створенню більшої кількості 
робочих місць [2].

Туризм являє собою сферу економіки, в якій 
активно діють ринкові відносини. Ринок туризму 
виступає як самостійний вид ринку, що входить в 
загальну ринкову систему, але при цьому зберігає 
свою яскраво виражену індивідуальність. Зокрема, 
ключову роль у розвитку туристичного ринку почи-
нають відігравати інформаційні технології, як осно-
вний фактор, що впливає на формування соціально-
економічних основ нової суспільної системи.

Якщо спочатку інформаційні технології були 
рушійною силою для традиційних галузей вироб-
ництва, то в подальшому, у зв’язку із розвитком та 
інтенсифікацією інформаційних обмінів, їх почали 
активно застосовувати на світовому ринку послуг, 
зокрема у вивченні туристичного простору та в орга-
нізації туристичного бізнесу.

Не підлягає сумніву, що туризм є «інформаційної» 
галуззю – в тому сенсі, що інформаційні ресурси під-
приємств туризму – це їх головні ресурси. Тому клю-

човим фактором у розвитку туристичного бізнесу 
виступає інформація, а від її точності, доцільності, 
своєчасності та коректності залежить результат. 
В наслідок цього інформація набула статусу страте-
гічного ресурсу, а потреба підприємств в отриманні 
актуальної і своєчасної інформації для прийняття 
управлінських рішень гостро постала перед турис-
тичними підприємствами. 

Тому необхідність дослідження тенденцій розви-
тку туристичних підприємств з позиції використання 
засобів інформаційної логістики є важливішою умо-
вою прийняття ефективних управлінських рішень у 
сфері туризму.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичну і методологічну базу дослідження скла-
дають праці провідних вітчизняних і зарубіжних 
вчених і спеціалістів-практиків в області еконо-
міки і маркетингу туризму: Азара В.І., Альбу П., 
Афанасенко І.Д., Аренкова І.А., Багієва Г.Л., Бір-
жакова М.Б., Барсон К., Іванової В.І., Зайцевої О.І., 
Карпової Г.А., Квартального В.А., Корнєєва Є., 
Кузнєцова Ю.В., Марініна М.М., Никифорова В.І., 
Тібо М., Тіар М. та ін.

Метою статті є дослідження ролі інформаційних 
технологій у формуванні пропозиції туристичного 
продукту та виявлення тенденцій розвитку турис-
тичних підприємств України з позиції використання 
засобів інформаційної логістики.

Виклад основного матеріалу. Сучасна індустрія 
туризму – одна з найбільш швидко прогресуючих 
галузей світового господарства і розглядається і як 
самостійний вид економічної діяльності, і як міжга-
лузевий комплекс. Згідно з оцінкою статистичного 
порталу Statista, внесок туризму і подорожей в світову 
економіку оцінюється на рівні $7,58 трильйонів. У цю 
цифру входять також показники тих галузей, розвитку 
яких туризм сприяє. Річний дохід від міжнародного 
туризму в світі оцінюється в $1,16 трильйона. Дохід 
світової готельної індустрії становить $457 млрд. 
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Замовлення туристичних послуг онлайн приносять 
операторам $ 340 мільярдів доходу в рік [1].

Стан ринку туристичних послуг в Україні визна-
чається соціально-економічними та політичними 
процесами, відтворюючи перебіг реформування 
суспільного життя. Девальвована гривня принесла 
нові можливості для українського туристичного сек-
тору, адже зарубіжні поїздки подорожчали втричі, за 
даними учасників ринку. Нові правила оформлення 
шенгенських віз, згідно з якими потрібно особисто 
з’являтися в консульства для зняття відбитків паль-
ців, теж схилили багатьох українців до літніх подо-
рожей всередині країни. За оцінкою президента Асо-
ціації готелів і ресторанів України Дмитра Заруби, 
внутрішній турпотік збільшиться на 30%. 

Серед українських туристів продовжують корис-
туватися попитом Туреччина і Єгипет. Це найде-
шевші безвізові країни для українських громадян. 
Туреччина навіть привернула додаткових туристів. 
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за 6 місяців від-
правив в цю країну 309 700 пасажирів (за перше пів-
річчя 2014-го – 279 000 чоловік). Виріс пасажиропо-
тік і в Грузію 85 800 тисяч пасажирів з «Борисполя» 
проти 66 400.

Україна належить до країн, де туризм як актив-
ний спосіб проведення дозвілля заохочувався дер-
жавою, пропагувався та стимулювався шляхом соці-
алізації туристичних послуг і тому був сприйнятий 
більшістю населення як складова способу життя. 
Поліпшення рівня та умов життя вводить туризм 
до споживчої суспільної моделі, особливо міського 
населення, стимулюючи попит і формуючи ринок 
туристичних послуг.

Однією з особливостей функціонування туристич-
ної галузі є інформаційна насиченість процесу вироб-
ництва, формування та реалізації такого специфіч-
ного товару як туристичний продукт. У зв’язку з цим 
для успішної діяльності будь-якого туристичного під-
приємства в сучасних умовах зростає роль постійного 
потоку правдивої та своєчасної інформації.

Система інформаційних технологій туристичної 
галузі включає:

1. Розповсюдження і продаж; маркетингові 
канали; просування туристичного продукту; рекламу.

2. Менеджмент; планування; юридичні питання; 
людські ресурси; контроль якості.

3. Створення продукту; розвиток продукту; ціни.
4. Доставка до кінцевого споживача
Вплив інформаційних технологій на розвиток 

туризму величезний, оскільки прямо пов’язаний 
з підвищенням ефективності роботи як кожного 
туроператора окремо, так і усього туристичного біз-
несу в цілому. Використання комп’ютерних мереж, 
Інтернету та інтернет-технологій сьогодні не про-
сто питання лідерства і створення конкурентних 
переваг, але і виживання на ринку в найближчому 
майбутньому.

В Україні основними джерелами надходження 
інформації про туристичний ринок є:

1. Засоби масової інформації.
2. Виставково-ярмаркові заходи.

3. Комп’ютерні системи резервування.
4. Електронні мережі та туристичні інформаційні 

системи.
На першому місці серед джерел отримання 

інформації знаходяться виставково-ярмаркові заходи 
(41,5% інформації).

Щорічно у світі відбувається понад 100 між-
народних виставково-ярмаркових заходів тематич-
ного напряму «Туризм. Відпочинок. Дозвілля». 
Ефект виставки посилюється за рахунок її масового 
характеру та значної кількості контактів. За даними 
Центру досліджень виставкової індустрії (CEIR – 
Center for ExhibitionIndustry Research), 90% відвід-
увачів виставок, які приймають кінцеве рішення про 
купівлю різних видів продукції, вважають виставки 
первинним джерелом інформації для цього.

 

О
сн

ов
ні

 в
ис

та
вк

ов
і з

ах
од

и 
у 

сф
ер

і т
ур

из
му

Виставка

Ярмарок

Салон

Біржа

Турмагазин (турмаркет, 
телемагазин)

Конференція (конгрес) 

Рис. 1. Основні виставкові заходи у сфері 
туризму

Світовою виставковою діяльністю керує Міжна-
родна асоціація туристичних виставок та ярмарків 
(ITТFA, International Tourism Trade Fairs Association) 
з штаб-квартирою в Лондоні.

В 1993 р. на Туристичному салоні в Познані 
та Варшавському туристичному ярмарку Укра-
їна вперше виступила як самостійний партнер. А з 
1994 року в Україні проводяться Міжнародний турис-
тичний салон Україна (в роботі взяли участь 79 фірм 
з 26 країн Європи, Азії, Америки, а також 226 вітчиз-
няних турфірм) та UITT, Ukrainian Industry of Travel 
and Tourism (англ. Українська індустрія подорожей та 
туризму), організаторами якої є фірми Прем’єр-Експо 
(Україна) та ІТЕ Travel (Велика Британія) [1]. 

Вказані дві туристичні виставки в Києві з кож-
ним роком збирають все більше учасників, тому 
що туристичні організації всього світу відкривають 
потужний потенціал як для виїзного туризму з Укра-
їни, так і в’їзного туризму в нашу країну. 

Окрім зазначених існують також і інші міжна-
родні туристично-виставкові заходи, які щорічно 
відбуваються в регіонах України (рис. 2). 
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Міжнародна туристична виставка 
"Чорноморська Одісея. Туризм. Спорт. 

Відпочинок" в Одесі
Проводиться з 1995 року

Міжнародна виставка-ярмарок "ТурЕКСПО" 
у Львові 

Проводиться з 1996 року

Міжнародна виставка-ярмарок 
"Турєвроцентр - Закарпаття" в Ужгороді

Проводиться з 2002 року

Рис. 2. Щорічні міжнародні  
туристично-виставкові заходи України

Отже, виставкові заходи займають особливе і 
важливе місце серед інструментів сучасного турис-
тичного маркетингу. Вони надають туристичному 
підприємству великі можливості одночасного розпо-
всюдження і отримання широкого спектру економіч-
ної, організаційної, технічної, комерційної інформа-
ції за відносно низьких витрат. 

Важливим джерелом отримання туристичними 
підприємствами інформації про туристичний ринок 
є засоби масової інформації (32,5%), зокрема теле-
бачення, радіо, Інтернет газети, журнали.

Комп’ютерні системи резервування, як джерело 
отримання інформації складають 21,4%. 

Комп’ютерні системи бронювання мають вели-
кий вплив на всю туристичну сферу. Вони надають:

1. Інформацію про місце перебування.
2. Авіапослуги.
3. Оренду автомобілів.
4. Автобусне і залізничне сполучення. 
5. Послуги проживання в готелях.

6. Повідомлення про погодні умови.
7. Круїзні поїздки.
8. Курси валют [3].
Впровадження українськими туристичними під-

приємствами систем бронювання дозволило знизити 
собівартість послуг, скоротити час на обслугову-
вання клієнтів, забезпечити резервування в режимі 
он-лайн, оптимізувати формування маршруту за 
ціною, часом польоту та іншими завданнями. 

Найбільшими комп’ютерними системами резер-
вування на міжнародному ринку туризму є системи 
Amadeus, Galileo, Sabre та Worldspan. Разом ці сис-
теми нараховують приблизно 500000 терміналів, 
встановлених у готелях по всьому світу, що скла-
дає 90% ринку, невипадково їх називають «золотою 
четвіркою».

Найбільш поширеною системою резервування є 
Amadeus. У якому б куточку світу не був користувач, 
йому відкритий доступ протягом 24 годин на добу, 
365 днів на рік. 

Основними перевагами глобальної системи 
Amadeus є: 

– економія часу завдяки можливості отримання 
усієї туристичної, клієнтської та агентської інформації;

– економія витрат за рахунок максимальної ефек-
тивності в результаті стабільної роботи і негайних 
підтверджень; 

– актуальна нова інформація надходить кожну 
годину у режимі реального часу;

– налагоджений контроль інтегрованої гнучкої 
системи задовольняє усі потреби агентства у процесі 
роботи; 

– підвищення доходів завдяки широкого діапа-
зону можливостей, які забезпечують задоволення 
усього спектру замовлень клієнта.

Останнім часом ця глобальна система активно 
виходить на український ринок туристичних послуг, 

 

Система 
САМО-ТУР 

•Призначена для внутрішнофісної автоматизації окремого тур агентства або 
мережі агентств.

• Дозволяє створювати архіви клієнтів, проводити автоматизований обмін 
заявками/підтвердженнями, формувати документи туриста, враховувати платежі. 

Програма 
"Туручет"

•Програма вирішує основні завдання в офісі тур фірми: зручність одержання інформації про 
фінансовий стан тур агентства, договорах, що течуть, з туристами, операторами й 

контрагентами.  
•Уся інформація зберігається в єдиній базі даних формату MS Access, щоб декілька 

менеджерів з різних ПК мали змогу одночасно вносити нові дані, корегувати, будувати 
звіти по цій інформаційній базі даних. 

Система 
Project 

Expert™ 

• Ефективно вирішуються завдання  календарного планування робіт і ресурсів, а 
також оперативного керування. 

• Передбачене дослідження проблем усього життєвого циклу інвестиційного 
проекту, зокрема розраховуються передінвестиційна стадія, стадії виходу проекту 

на заплановану потужність і його експлуатацію. 

Рис. 3. Системи CRM – Customer Relationship Management  
(керування взаєминами із клієнтом)
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але використовується невеликою кількістю турис-
тичних фірм України. 

Електронні мережі та туристичні інформаційні 
системи в загальній сукупності джерел отримання 
інформації складають 18,3%. Інформаційні техноло-
гії дозволяють підвищити якість взаємодії туристич-
ної компанії із клієнтом, впливають на функції керу-
вання й налагодження взаємин між ними. 

Взаємодія компанії із клієнтом на сучасному 
етапі одержала новий розвиток, оскільки техноло-
гії дозволяють реалізувати її на іншому рівні функ-
ціональності за допомогою інтегрованих CRM – 
Customer Relationship Management (керування 
взаєминами із клієнтом).

Оперативні Crm-системи дозволяють одержу-
вати максимальну інформацію про клієнта в момент 
спілкування з ним. Інформація про клієнта, яка зби-
рається й обробляється (наприклад, історія його 
поїздок, середньостатистичний бюджет, потреби й 
переваги), використовується для того, щоб більш 
точно спеціфіцірувати пропозиції для конкретного 
клієнта, які з великою ймовірністю можуть бути ним 
прийняті. Усе популярнішими стають і електронні 
інтернет-crm-системи, які в основному орієнтовані 
на кількість клієнтів, яка збільшується, котрі спілку-
ються з компаніями через Інтернет.

На першому місці серед форм надходження та 
передачі інформації про туристичний ринок є друко-
вані інформаційні каталоги туристичної фірми. 

Більшість туристичних підприємств віддають 
перевагу «ручному» створенню

Комплексного туристичного продукту. Аналіз 
форм надходження та передачі інформації до турис-
тичного підприємства засвідчує, що друкованою про-
дукцією при формуванні та реалізації власної турис-
тичної пропозиції користуються в більшості випадків, 
бо частка даних форм складає 49,3%.

Велика частка усної інформації та спеціальних 
повідомлень (відповідно 14,3% та 13,6%). Така ситу-
ація пояснюється високою інформованістю та орієн-
тацією туристичної пропозиції на запити споживачів.

Висновок. Інформаційні технології безпосередньо 
впливають на конкурентоздатність туристичних під-
приємств. Їх використання сьогодні не просто питання 
лідерства і створення конкурентних переваг, але і 
виживання на ринку в найближчому майбутньому.

Інформатизація в туризмі повязана із впрова-
дженням компютерних систем, що докорінно змі-
нило процес розвитку туристичних компаній. Це 
відбулося внаслідок використання централізованих 
систем обробки та зберігання данних, систем плану-
вання та контролю. 

Використання сучасних інформаційних техно-
логій для розвитку туристичної галузі є запорукою 
виживання в жорсткій конкурентній боротьбі і одно-
часно конкурентною превагою як окремого підпри-
ємства, так і туристично-рекреаційного комплексу 
всіх областей України в цілому.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ УКРАИНЫ  
С ПОЗИЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЛОГИСТИКИ

Мулярчук В.Н.
кандидат экономических наук, доцент,
Львовская коммерческая академия

В статье раскрыты вопросы значение информации в современных условиях развития рыночных отношений. 
Определены взаимодействие информации с другими экономическими понятиями, категориями и институтами. 
Исследована роль информации в развитии современной экономики, что позволяет рассматривать ее как допол-
нительный фактор, отдельный продукт, поступающий на рынок в виде информационных товаров и услуг. Дока-
зана зависимость качества туристического предложения от степени внедрения научно-технических достиже-
ний. Исследована высокая зависимость предложения от качества, объема и активности рекламы. Рассмотрены 
тенденции развития туристических предприятий Украины с позиции использования средств информационной 
логистики. Проанализированы основные источники поступления информации о туристическом рынке.
Ключевые слова: информация, информационная логистика, туризм, туристический продукт, реклама, инфор-
мационные технологии.
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СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ ПЕРСОНАЛОМ  
В УМОВАХ КРИЗИ

Ничепорук І.О.
студент
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена вивченню стратегій управління конкурентним персоналом в умовах кризи. Розгля-
нуто стратегію економії, стабілізації, підтримки та розвитку персоналу, а також комбіновану страте-
гію. Проаналізовано скорочення масштабів функціонування підприємства для утримання бізнесу на 
мінімальному рівні, підтримку діяльності фірми на конкурентоспроможному рівні, пошук нових ідей 
та стратегій які відкривають компаніям додаткові можливості виходу на нові ринки, як основні дії 
підприємства, щодо управління персоналом в умовах кризового стану. Досліджено досвід компанії 
«Google» у формуванні стійкого та конкурентоспроможного персоналу.
Ключові слова: персонал, конкурентоспроможний персонал, стратегія управління персоналом, трудові 
ресурси, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність робочої сили, стратегія підприємства.

Постановка проблеми. Наявність кризової ситу-
ації в соціальній, економічній, політичних сферах 
України зумовлює виникнення ряду проблем на ринку 
праці та умов функціонування окремих громадян. 
Також, ці проблеми мають негативний вплив на діяль-
ність та функціонування компаній. Саме тому постає 
гостре питання управління персоналу в умовах кризи. 
Антикризовий менеджмент в сучасних умовах функ-
ціонування повинен вирішувати ряд питань пово-
дження з персоналом, а саме вирішити оптимальний 
склад працівників, визначити конкурентоздатних та 
тих робітників, утримання яких для організації є еко-
номічно недоцільним. Отже, постає проблема визна-
чення сутності конкурентоздатності, конкурентоздат-
ності персоналу, та конкурентоздатності персоналу в 
умовах кризи, основні стратегії вирішення проблем з 
утриманням та звільненням персоналу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемам управління конкурентоспроможним 
персоналом в умовах кризи присвячують свої нау-
кові праці такі зарубіжні автори, як Грішнова О.А., 
Дубровський В.В., Маслова І.С., Романюк Л.М., 
Русінко М.І., Семикіна М.В. та ін. 

Водночас, в умовах нестабільної та кризової 
ситуації в Україні, мінливості ринку праці та неста-
більної ситуації на Сході нашої країни, потребують 
додаткового розгляду питання стратегії управління 
конкурентоздатним персоналом в умовах кризи.

Мета дослідження. Розкриття сутності понять 
персонал та конкурентоспроможний персонал. 
Визначення основних стратегій з управління під-
приємством в умовах кризи, та розробка на їх основі 
стратегій управління конкурентним персоналом в 
умовах кризи. Аналіз стратегій управління персона-
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лом на основі зарубіжного досвіду, на прикладі ком-
панії «Google».

Виклад основного матеріалу. В умовах неста-
більної економічної та політичної ситуації в Україні 
проблема управлінням конкурентоспроможним пер-
соналом набуває актуального значення для кожного 
підприємства. Перш за все, це пов’язано з наявним 
станом кадрів на ринку праці України та відповідних 
соціально-трудових відносин. 

Вивчаючи основні стратегії управління конку-
рентним персоналом в умовах кризи, доцільно роз-
крити такі поняття як персонал та конкурентоспро-
можний персонал підприємства. 

На даний час використовуються різноманітні 
категорії і поняття, які ототожнюються з поняттям 
«персонал підприємства», а саме «робоча сила», 
«трудові ресурси», «людські ресурси», «трудовий 
потенціал», «кадри» тощо. Ґрунтуючись на працях 
вітчизняних вчених, були виділені два підходи до 
визначення трудових ресурсів. 

Перша група вчених (Грегова Е.Я., Дубров-
ський В.В., Минуллина Н.В.) ототожнює трудові 
ресурси з робочою силою, трудовим потенціалом, 
персоналом. Трудові ресурси – це потенціал, який 
повинен володіти «відповідною освітою та відмін-
ними знаннями, гнучким розумом й практичною 
кмітливістю, мати достатній стаж роботи на займа-
ній посаді, знати передовий вітчизняний та закор-
донний досвід підприємницької та комерційної 
діяльності, організації та технології» [7, с. 61]. Гре-
гова Е.Я. та Дубровський В.В. вважають, що трудові 
ресурси – це робітники організації, які мають певну 
професію й кваліфікацію, з їх бажаннями, мотивами, 
прагненнями [1, c. 135; 4, с. 18].

Друга група вчених дає визначення трудових 
ресурсів через їх основну складову – населення, яка 
виражає їх кількість. Трудові ресурси – це все пра-
цездатне населення, зайняте незалежно від віку в 
галузях суспільного виробництва та індивідуальної 
трудової діяльності [6, с. 8].

Щодо категорії «персонал», то його можна роз-
глядати з двох точок зору: значущості людського 
фактору та кількісного вимірювання даної категорії.

З точки зору людського фактору вирізняють три 
підходи до визначення персоналу. Перший розглядає 
персонал як витрати, що підлягають скороченню. 
Адміністративна система управління, яка фор-
мально визнала роль людського фактору, насправді 
відкидала його змістовність, базувалась на принци-
пах безкорисливого підпорядкування, що у підсумку 
призвело до відчуження особистості від інтересів і 
цілей підприємства. Перехід на економічні методи 
управління показав, що вони не можуть бути вико-
ристані без активізації людського фактору [5, с. 78]. 
Другий підхід розглядає персонал як ресурс, котрим 
потрібно грамотно керувати, створюючи умови для 
його розвитку, вкладати в нього кошти [4, с. 18–19]. 
Третій підхід визначає персонал як процес. Розвиток 
НТП приводить до циклічного оновлення всіх фак-
торів і елементів виробництва. Люди є одночасно і 
основним фактором, і основною перешкодою змін. 

Здатність до змін пов’язана з більш високим рівнем 
освіти, кваліфікації, більш широкою спеціалізацією, 
здатністю перенавчатися, рівнем творчості й іннова-
ційності співробітників [5, с. 78].

Виходячи з вищезазначених підходів до визна-
чення персоналу підприємства, надамо своє бачення 
категорії персонал, а саме, персонал – це робоча сила 
з певним рівнем знань, відповідною освітою та ква-
ліфікацією, якою користується та керує роботода-
вець для досягнення цілей підприємства.

Закономірності появи конкурентних відносин 
та механізму їх дії майже цілком поширюються на 
ринок праці з тією лише особливістю, що на такому 
ринку продається особливий товар – праця (трудові 
послуги робочої сили), яку пропонують люди, в 
обмін на гроші для отримання певних матеріальних 
і духовних благ.

Конкуренція на ринку праці змушує роботодавців 
підвищувати вимоги до компетенції та професіона-
лізму своїх працівників, інвестування їхнього безпе-
рервного навчання, відбору на ринку праці найбільш 
кваліфікованих фахівців, постійного запровадження 
інновацій у виробничий процес. Разом з тим конку-
рентна боротьба вимагає від працівників постійної 
турботи про рівень своєї конкурентоспроможності, 
підштовхуючи до оновлення знань, перенавчання, 
набуття другої професії, постійного саморозвитку.

Так, частина науковців, серед них Богиня Д.П., 
Лісогор Л.С., Куліков Г.Т. вважають, що конкуренто-
спроможність робочої сили – це сукупність якісних 
та вартісних характеристик специфічного товару 
«робоча сила», що забезпечують задоволення кон-
кретних потреб роботодавців у працівниках певної 
кваліфікації [10, с. 15]. 

Грішнової О.А. характеризує конкурентоспромож-
ність як «відповідність якості робочої сили вимогам 
ринку, можливість перемагати в конкуренції на ринку 
праці, тобто повніше, порівняно з іншими кандида-
тами, задовольняти вимоги роботодавців за рівнем 
знань, умінь, навичок, особистих якостей» [3, с. 118].

Конкурентоспроможність у сфері праці є комп-
лексним поняттям, яке має задовольняти ряд умов:

– конкурентоспроможність робочої сили, яка про-
понується на ринку праці її носієм (працівником);

– конкурентоспроможність мотиваційного забез-
печення праці, яке включає комплекс умов оплати 
праці, її організації, безпеки, соціальної захищеності 
та ін., від переваг яких на даному робочому місці 
(підприємстві, галузі) залежить мотивація трудового 
вибору, трудова та інноваційна активність людини;

– конкурентоспроможність результатів праці, 
які у вигляді товарів, продукції, послуг виносяться 
на ринок.

Таким чином, конкурентоспроможність робочої 
сили є багатогранним поняттям, яке виявляє собою: 

– сукупність якісних і вартісних характеристик 
робочої сили та трудових послуг, які користуються 
попитом на певному сегменті ринку праці у певний 
період часу; 

– здатність працівника в умовах певної ринкової 
кон’юнктури відповідати попиту роботодавця, кри-
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теріям та мінливим вимогам ринку праці стосовно 
професійно-освітнього рівня, кваліфікації, ділових 
та особистих якостей у порівнянні з відповідними 
характеристиками інших працівників або осіб, які 
шукають роботу; 

– співвідношення корисного ефекту від спожи-
вання трудових послуг робочої сили (доходу, при-
бутку) та їх ціни, адекватної загальній сумі витрат на 
підготовку, придбання, використання, відтворення 
та розвиток робочої сили [10, с. 17].

Отже, конкурентоспроможність робочої сили – 
це рівень компетенції та професіоналізму певного 
суб’єкта праці, а також їх ефективність застосування 
вмінь та навичок, у порівнянні з відповідними харак-
теристиками інших працівників на ринку праці.

На основі аналізу різноманітних джерел, розгля-
немо класифікацію стратегій управління, яка пред-
ставлена на рис. 1. 

Сучасна економічна та політична ситуація в 
Україні ставлять непередбачені завдання перед 
суспільством, особливо перед функціонуючими 
підприємствами. Ринки зменшуються, зникають і 
модифікуються. Тож, у таких умовах актуальним 
постає питання вибору стратегії управління пер-
соналом. Важливо зазначити, що вибір стратегій 
управління в умовах кризових ситуацій повинна 
відповідати стратегічним цілям компанії. Тож, виді-
лимо основні дії підприємства:

– скорочення масштабів функціонування підпри-
ємства для утримання бізнесу на мінімальному рівні;

– підтримка діяльності фірми на конкурентоспро-
можному рівні;

– пошук нових ідей та стратегій які відкриють 
компаніям додаткові можливості виходу на нові 
ринки.

Виходячи з обраної стратегії розвитку підпри-
ємства, сформуємо наступні стратегії управління 
персоналом:

– стратегія економії: мінімізація та ско-
рочення витрат на персонал, а саме заро-
бітних плат, премій, бюджетів на підви-
щення кваліфікації;

– стабілізуюча або підтримуюча стра-
тегія: керівники вищих рівнів займаються 
пошуком внутрішніх резервів, мінімізації 
ризиків, оптимізацією бізнес-процесів, 
функціональних обов’язків, перекваліфі-
кації і мотивації. Звільнення працівників, 
якщо це необхідно, відбувається шляхом 
збереження стосунків з людьми та іміджу 
на ринку праці як роботодавця;

– стратегія розвитку: топ-менеджмент 
компанії орієнтується на нові ринки збуту, 
ризиковані шляхи розвитку, перебудовує 
систему і робить ставку на перспективних 
співробітників, стимулюючи їх до розви-
тку в нових умовах;

– комбінована стратегія (можлива в 
багатогалузевих холдингах): одні підроз-
діли компанії обирають стратегію еко-
номії, інші стратегію розвитку та/або 

стабілізуючу стратегію відповідно до необхідності 
реагування на умови на ринку.

Необхідно зауважити, що у кожній з наведених 
вище стратегій ключовим залишається фактор кон-
курентоспроможності персоналу. Необхідно звер-
нути увагу, на те, що треба враховувати не стільки 
компетентність персоналу, скільки стресостійкість 
та самоконтроль (особистий стан). Такі працівники 
здатні генерувати нові ідеї, адекватно діяти у стре-
совій ситуації. Вони утримують відчуття внутріш-
ньої рівноваги і контролюють емоції. У критичних 
ситуаціях вони можуть проявляти лідерські якості 
та стимулювати співробітників до продуктивної 
праці. Потрібно розуміти, що управлінському пер-
соналу підприємства необхідно залучати цих людей 
з ринку, виявити їх у середині компанії, зберегти і 
дати їм можливість активно діяти відповідно до 
розроблених цілей.

Пошук таких працівників можна здійснювати, 
аналізуючи конкретні прояви поведінки, а саме:

– працівник бере на себе відповідальність, незва-
жаючи на нестабільність ситуації;

– працівник готовий до нових викликів, долати 
будь-які перешкоди;

– працівник прагне до досконалості: знаходить 
можливості виконати роботу краще, швидше і 
якісніше;

– у стресовій ситуації працівник поводить себе 
впевнено, спокійно, помірковано.

Реалізація концепції стратегічного управління 
підприємством передбачає застосування стратегії, 
що націлена на створення команди професіоналів. 
Працівників високого рівня кваліфікації необхідно 
цінувати та застосовувати максимум зусиль для 
утримання їх в компанії. 

Як приклад наведемо стратегію управління 
конкурентоспроможним персоналом компанії 

 Рис. 1. Класифікація стратегій підприємства [8, с. 424]
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«Google». Керівництво даної компанії утримує в 
своєму штаті висококваліфікованих працівників, 
навіть за відсутності поточних завдань. Оплачу-
вана відпустка таких працівників може тривати 
від декількох місяців до року, для щоб дати мож-
ливість потенційним зіркам обміркувати, над чим 
би вони хотіли працювати в компанії.

Звісно, таких підхід застосовується тільки для 
управлінців та найкращих спеціалістів. Ефектив-
ність даної стратегії полягає у тому, що розроблений 
такими фахівцями продукт принесе значні прибутки 
компанії та забезпечить конкурентоспроможність на 
ринку. Також, для впровадження нового проекту, у 
складі персоналу компанії, завжди є висококваліфі-
ковані кадри для його реалізації. 

Висновки. Сучасний стан розвитку економіки, 
ситуації на ринку праці та ринкового середовища в 
Україні вимагає від підприємств рішучих дій у сфері 

управління як компанією в цілому, так і персоналом 
окремо, при чому особливу увагу в умовах кризи слід 
приділяти саме конкурентоздатному, висококваліфі-
кованому персоналу. Тому постає необхідність фор-
мування стратегії взаємодії з персоналом у відповід-
ності з перспективами розвитку компанії. Особливу 
увагу при реалізації будь-якої стратегії діяльності 
підприємства в умовах кризи варто приділяти саме 
висококваліфікованому персоналу. Стабільний роз-
виток компанії в умовах кризи забезпечать високок-
валіфіковані співробітники, які здатні протистояти 
викликам динамічного ринку, наполегливо шукати 
шляхи розв’язку і створювати нові можливості. 

На основі досвіду компанії Google, ми побачили 
що краще утримувати кращих працівників, навіть 
за умов відсутності роботи, для закладання міц-
ного фундаменту функціонування підприємства для 
подальшого ефективного існування на ринку.
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Статья посвящена изучению стратегий управления конкурентным персоналом в условиях кризиса. Рассмо-
трено стратегию экономии, стабилизации, поддержки и развития персонала, а также комбинированную стра-
тегию. Проанализировано сокращение масштабов функционирования предприятия для удержания бизнеса на 
минимальном уровне, поддержка деятельности фирмы на конкурентоспособном уровне, поиск новых идей и 
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У статті досліджено методику оцінки фінансового стану підприємства на основі агрегованих показни-
ків. Запропонований алгоритм для оцінювання фінансового стану підприємства. Визначені вимоги для 
відбору фінансових коефіцієнтів Узагальнено основні показники для оцінки фінансового стану підпри-
ємства. Обґрунтовано визначення граничних значень коефіцієнтів, які входять до агрегованих показ-
ників. Сформовані агреговані показники за основними напрямами оцінювання фінансового стану під-
приємства. Розділені та охарактеризовані зони фінансової стійкості для оцінюванні фінансового стану 
підприємства. Розподілені агреговані показники за зонами фінансової стійкості підприємства.
Ключові слова: фінансовий стан підприємства, фінансові коефіцієнти, ліквідність, платоспромож-
ність, агреговані показники.

Постановка проблеми. В умовах ринкової еко-
номіки обґрунтованість та дієвість управлінських 
рішень на підприємстві залежить від результатів 
оцінки фінансового стану. В разі своєчасної роз-
робки і впровадження необхідних заходів, спрямова-
них на поліпшення фінансового стану, підприємства 
можуть покращити платоспроможність, ліквідність 
та прибутковість. Наявність своєчасної інформації 
з метою забезпечення управлінського персоналу 
інформацією про поточний рівень платоспромож-
ності надає можливість оцінювання здатність під-
приємства до подальшого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню значення та особливостей оцінювання 
фінансового стану на підприємстві присвячено ряд 
праць таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: 

Базилевич В.Д., Базилевич К.С. [1], Болюх М.А. [2], 
Гадзевич О.І. [3], Головко В.І. [4], Карпенко Г.В. [5], 
Марцин В.С. [6], Шеремет О.О. [7] та інші.

Формування цілей статті. Метою статті є 
дослідження методів аналізу фінансового стану 
підприємства.

Виклад основного матеріалу. Фінансовий стан 
підприємства характеризується системою показни-
ків, що дозволяють оцінити наявність, розміщення 
і ефективність використання фінансових ресурсів. 
Основні завдання аналізу фінансового стану під-
приємства [8]: 1) аналіз ефективності використання 
майна (капіталу) підприємства, забезпечення під-
приємства власними оборотними коштами; 2) аналіз 
стану і динаміки ліквідності, платоспроможності та 
фінансової стійкості підприємства; 3) аналіз рен-
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табельності підприємства та кількісна оцінка його 
конкурентоспроможності; 4) аналіз стану підприєм-
ства на фінансовому ринку; 5) пошук резервів підви-
щення рентабельності виробництва.

З метою оцінювання фінансового стану підпри-
ємства пропонуємо наступний алгоритм:

1. Відбір і групування фінансових коефіцієнтів.
2. Визначення зон фінансової стійкості підприєм-

ства та граничних значень фінансових коефіцієнтів.
3. Групування значень фінансових коефіцієнтів 

по зонах фінансової стійкості.
4. Розрахунок узагальнених бальних оцінок.
Розглянемо детально зміст кожного з етапів.
1. Відбір і групування фінансових коефіцієнтів.
Аналіз існуючих методів оцінки фінансового 

стану показують, що в зарубіжній та економічній 
літературі немає чітко регламентованого набору 
ключових показників, проте пропонується групи з 
показників. При відборі фінансових коефіцієнтів 
пропонуємо наступні вимоги:

– орієнтація на дані публічної звітності підпри-
ємства, що дозволяє контролювати зміни у фінансо-
вому стані підприємства усіма учасниками еконо-
мічного процесу;

– усунення дублювання коефіцієнтів, тобто коефі-
цієнтів, пов’язаних очевидною лінійною залежністю.

На основі існуючих методик аналізу фінансо-
вого стану пропонуємо наступні групи фінансових 
коефіцієнтів.

1) Показники фінансової стійкості. У цю групу 
включені показники, які характеризують фінансову 
стійкість підприємства та ступінь захищеності інтер-
есів кредиторів і інвесторів: коефіцієнт автономії 
(К11; коефіцієнт співвідношення залучених і влас-
них коштів (К12); коефіцієнт дебіторської заборго-
ваності (К13).

2) Показники платоспроможності та ліквідності. 
В групу включені показники, які дозволяють проана-
лізувати фінансову гнучкість підприємств і визначити 
можливість задоволення вимог кредиторів щодо пога-
шення короткострокових заборгованостей: коефіцієнт 
абсолютної ліквідності (К21); проміжний коефіцієнт 
покриття (К22); коефіцієнт забезпечення запасами і 
витратами короткострокових зобов’язань (К23).

3) Показники ділової активності. В групу включені 
коефіцієнти, які описують стан оборотності товарно-
матеріальних цінностей, що впливає на ділову актив-
ність підприємства: загальний коефіцієнт оборотності 
(К31); коефіцієнт оборотності запасів (К32); коефіці-
єнт оборотності власних коштів (К33).

4) Показники оцінки структури балансу. В групу 
можуть бути включені показники оцінки структури 
балансу: коефіцієнт поточної ліквідності (К41); кое-
фіцієнт забезпеченості грошових коштів і розрахун-
ків, запасів і затрат власними коштами (К42); коефі-
цієнт відношення чистих активів і зареєстрованого 
капіталу (К43).

5) Показники рентабельності. В групу включені 
показники оцінки прибутковості господарської діяль-
ності підприємства: рентабельність використання 
загального капіталу (К51); рентабельність викорис-

тання власних коштів (К52); рентабельність продажів 
(К53); рентабельність поточних витрат (К54).

2. Визначення меж стійкості підприємства та гра-
ничних значень показників.

Роль граничних значень, що визначають опти-
мальне з точки зору стійкості фінансовий стан під-
приємства належить нормативним, середньогалузе-
вим або еталонним показникам.

Фінансову стійкість пропонуємо визначати за 
наступними зонами:

– зона «стабільності» (значення фінансових 
показників досягають і перевищують нормативну 
величину, тобто фінансовий стан підприємства ква-
ліфікується як абсолютно стійкий); 

– зона «відносної стабільності» (значення фінан-
сових показників незначно віддалені в бік погір-
шення від прийнятих нормативних величин);

– зона «небезпеки» (передкризового стану) (зна-
чення фінансових показників значно віддалені в бік 
погіршення від прийнятих нормативних величин 
і фінансовий стан підприємства кваліфікується як 
незадовільний);

– зона «кризи» (значення аналізованих коефіці-
єнтів нижче введеного граничного порогу припус-
тимості. Перехід цього рівня свідчить про кризовий 
стан і фінансову неспроможності підприємства).

Використання нормативних величин дозволяє 
здійснити групування станів стійкості підприємства 
по кожній групі фінансових коефіцієнтів по так зва-
них «зон ризику». Чим далі значення коефіцієнтів 
від нормативного рівня, тим нижче ступінь фінансо-
вого благополуччя підприємства і вище ризик потра-
пляння в категорію неспроможних підприємств.

Для оцінки фінансового стану підприємства 
доцільний індивідуальний підхід до встановлення 
граничних значень фінансових коефіцієнтів, що обу-
мовлюється: галузевою специфікою, методичними 
рекомендаціями для розрахунку та ін.

Наприклад, нижньою межею коефіцієнта автоно-
мії (К11) визначено значення 0,5, виходячи з реко-
мендацій, за якими для вітчизняних підприємств за 
рахунок джерел власних коштів має формуватися 
не менше половини основних і оборотних фондів, в 
іншому випадку втрачається їх фінансова незалеж-
ність. «Верхнє» нормативне значення К11 визна-
чено на підставі наявних в економічній літературі 
рекомендацій, адаптованих до вітчизняної практики 
[5; 7]. Межа коефіцієнта співвідношення позикового 
капіталу і власних коштів (К12) встановлюється в 
кореляції з попереднім коефіцієнтом, а також з емпі-
ричних припущень про раціональність структурі 
окремих розділів пасиву балансу. Порогові значення 
коефіцієнта К13, який характеризує значення дебі-
торської заборгованості у вартості майна, розрахо-
вуються з урахуванням рекомендацій аналітиків, а 
також виходячи з найбільш прийнятної структури 
активу балансу окремого підприємства.

Розподіл розрахованих показників фінансової 
стійкості (К11, К12, К13), платоспроможності (К21, 
К22, К23), ділової активності (К31, К32, К33), оцінки 
структури балансу (К41, К42, К43), рентабельності 
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(К51, К52, К53, К54) за зонами фінансової стійкості 
надає початкове уявлення про фінансовий стан під-
приємства. Проте, як підтверджує практика роз-
рахунку, всередині кожної з груп можливий розкид 
параметрів по зонах фінансової стійкості. В резуль-
таті цього картина фінансового стану може вийти 
розмитою.

3. Групування значень фінансових коефіцієнтів 
по зонах фінансової стійкості.

З урахуванням запропонованих на кроці 2) зонах 
фінансової стійкості пропонуємо граничні значення 
фінансових коефіцієнтів (табл. 1).

Наступним кроком оцінки фінансового стану є 
зведення кількох показників кожної групи до одного 
результируючогоу параметра:

{К11, К12, К13}– до К1;
{К21, К22, К23} – до К2;
{К31, К32, К33} – до К3; 
{К41, К42, К43} – до К4;
{К51, К52, К53, К54} – до К5. 
Тим самим кожна сторона діяльності підприєм-

ства кваліфікується певною узагальненою оцінкою. 
Особливість підходу полягає в тому, що власне кіль-
кісне значення результуючих параметрів не несе 
змістовного навантаження, а необхідно для якісного 
висновку про: 

– ступінь фінансової автономії підприємства 
(перша характеристика);

– стан платоспроможності, ліквідності підприєм-
ства (друга характеристика);

– ефективність оборотності коштів (третя харак-
теристика);

– раціональність структури балансу (четверта 
характеристика);

– рівень рентабельності господарської діяльності 
(п’ята характеристика).

4. Розрахунок узагальнених бальних оцінок
Кожній зоні фінансового стану присвоюється «вага 

впливу» на загальну бальну оцінку. Так, кожне попа-
дання значень фінансових коефіцієнтів в критичну 
зону реєструється індикатором 0,1; потрапляння в 
зону небезпеки – числом 0,2; у зону відносної стабіль-
ності – 0,3; в зону стабільності – 0,4 (табл. 1).

За допомогою «розставлених по зонах індикато-
рів для кожної групи фінансових коефіцієнтів визна-
чається відповідне результуюче значення К1, К2, 
К3, К4, К5 як сума вагових індикаторів. Оскільки у 
перших чотирьох групах є по три фінансових кое-
фіцієнта, то мінімальне значення агрегатів К1, К2, 
К3, К4 буде дорівнює 0,3 (всі три коефіцієнта потра-
пили в критичну зону), а максимальна – 1,2 (всі три 
коефіцієнта перевищили нормативні величини і 
потрапили в зону стабільності). Проміжні значення 
агрегованих параметрів вказують на проміжний стан 
фінансового стану підприємства. Значення агрего-
ваного параметра К5 будуть перебувати в діапазоні 
від 0,4 до 1,6, так як п’яту групу складають чотири 
фінансові коефіцієнти.

Спектри можливих значень результуючих пара-
метрів розбиваються знову ж таки на чотири зони за 

Таблица 1
Граничні значення фінансових коефіцієнтів за зонами фінансової стійкості

фінансові 
показники

зони фінансової стійкості 
кризова небезпеки відносна стабільність стабільність

К11 ничже за 0,5 0,5-0,65 0,65-0,8 вище за 0,8
К12 вище за 0,8 0,8-0,5 0,5-0,2 ничже за 0,2
К13 выше 0,15 0,15-0,1 0,1-0,05 ничже за 0,05
К21 ничже за 0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 вище за 0,4
К22 ничже за 0,7 0,7-0,85 0,85-1,0 вище за 1,0
К23 ничже за 0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 вище за 0,8
К31 ничже за 0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 вище за 0,8
К32 ничже за 2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 вище за 4,0
К33 ничже за 0,8 0,8-0,9 0,9-1,0 вище за 1,0
К41 ничже за 1,2 1,2-1,5 1,5-1,8 вище за 1,8
К42 ничже за 0,05 0,05-0,1 0,1-0,15 вище за 0,15
К43 ничже за 1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 вище за 2,0
К51 ничже за 0,05 0,05-0,1 0,1-0,15 вище за 0,15
К52 ничже за 0,07 0,07-0,15 0,15-0,2 вище за 0,2
К53 ничже за 0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 вище за 0,3
К54 ничже за 0,15 0,15-0,3 0,3-0,4 вище за 0,4

Таблиця 2
Розподіл агрегованих параметрів за зонами фінансової стійкості підприємства

Агрегати Зони
кризова небезпеки відносна стабільність стабільність

К1, К2, К3, К4 0,3 0,4-0,7 0,8-1,1 1,2
К5 0,4-0,5 0,6-0,9 1,0-1, 1,5-1,6
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ознакою зміцнення (послаблення) фінансової стій-
кості підприємства (табл. 2).

Конкретна діагностика та інтерпретація фінан-
сової ситуації на підприємстві за допомогою удо-
сконаленого методу оцінки фінансового стану про-
водиться окремо для кожної з характеристик (групи 
коефіцієнтів).

Агрегований параметр К1 узагальнює значення 
трьох показників, які у своїй сукупності характеризу-
ють раціональність структури джерел фінансування 
діяльності підприємства, його активів, визначаючи 
тим самим стан фінансової незалежності досліджу-
ваного господарюючого суб’єкта.

Агрегований параметр К2 оцінює мобільні 
засоби підприємства за критерієм швидкості їх реа-
лізації і терміновості платежів. Він об’єднує три 
коефіцієнта, К21, К22, К23, що характеризують здат-
ність підприємства негайно задовольняти поточні 
вимоги кредиторів, загальну можливість відповідати 
за короткостроковими зобов’язаннями, потенційну 
здатність господарюючого суб’єкта покривати борги 
за рахунок наявності товарно-матеріальних ціннос-
тей. Параметр К2, як і К1, може приймати значення 
в діапазоні від 0,3 до 1,2, характеризуючи тим самим 
різні рівні платоспроможності підприємства. Якщо 
агрегований показник К2 приймає мінімально мож-
ливе значення 0,3, то, отже, всі три фінансових кое-
фіцієнта другої групи знаходяться за нижнім поро-
гом спостереження, тобто в критичній зоні.

Агрегований параметр К3 оцінює, наскільки 
ефективно підприємство використовує свої 
кошти, тобто успішно реалізує продукцію, товар 
(послуги), не втрачена чи конкурентоспромож-
ність на ринку, наскільки раціональний оборот 

товарно-матеріальних цінностей. Значення, які 
приймає К3, залежать від ступеня відхилення кое-
фіцієнтів, які формують даний агрегований показ-
ник від встановлених нормативів.

Агрегований параметр К4 оцінює фінансову 
спроможність підприємства і ступінь ризику його 
банкрутства. Якщо коефіцієнти групи: К41, К42, К43 
знаходяться за «нижньою» межею, значить, К4 при-
ймає найменше значення – стан структури балансу 
не тільки незадовільний, але фактично підприємство 
потрапляє в категорію «критичних».

Агрегований параметр К5 характеризує рента-
бельність. Якщо агрегований параметр К5 приймає 
одне з мінімальних значень (або 0,4 0,5), це означає, 
що первинні індикатори К51, К52, К53, К54, які його 
формують, реєструють критично низький рівень 
прибутковості господарських операцій підприєм-
ства. Більш того, підприємство взагалі може бути 
збитковим при такому низькому значенні К5.

Висновки. У статті доведено, що фінансовий 
стан підприємства – це комплексне поняття, яке 
є результатом взаємодії всіх елементів системи 
фінансових відносин підприємства і характери-
зується системою показників, що відображають 
наявність, розміщення і використання фінансових 
ресурсів. Досліджено методику оцінки фінансового 
стану за рахунок розподілу агрегованих показни-
ків за пропонованими зонами фінансової стійкості 
підприємства. Розділені та охарактеризовані зони 
фінансової стійкості для оцінюванні фінансового 
стану підприємства. Розподілені агреговані показ-
ники за зонами фінансової стійкості підприємства. 
Методика може бути адаптована відповідно до 
галузевої специфіки підприємств.
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В статье исследована методика оценки финансового состояния предприятия на основе агрегированных пока-
зателей. Предложен алгоритм для оценивания финансового состояния предприятия. Определены требования 
для отбора финансовых коэффициентов. Обобщены основные показатели для оценки финансового состояния 
предприятия. Обосновано определение предельных значений коэффициентов, входящих в агрегированные пока-
затели. Сформированы агрегированные показатели по основным направлениям оценки финансового состояния 
предприятия. Разделены и охарактеризованы зоны финансовой устойчивости для оценки финансового состоя-
ния предприятия. Распределены агрегированные показатели по зонам финансовой устойчивости предприятия.
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In the article the methodology of assessment of financial state of enterprise on the basis of aggregates investigated. 
Algorithm for the evaluation of the financial state of enterprise is offered. Requirements for the selection of 
financial ratios defined. The main indicators to assess the financial condition of the enterprise are generalized. 
Determination of the limiting values of the coefficients in the aggregated indices is justified. Aggregate figures on 
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СТАН ПЕРВИННОГО ТА ВТОРИННОГО ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Овдієнко В.М.
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Запорізького національного університету

Дослідженні теоретичні основи функціонування первинного, вторинного фондового ринку та фондо-
вих бірж. Визначені сутності поняття «первинний фондовий ринок», «вторинний фондовий ринок», 
«фондова біржа». Проаналізовано сучасний стан діяльності первинного та вторинного фондового 
ринку України. Наведені дані обсягу випущених акцій і облігацій за січень-лютий 2016 року. Зазна-
чена інформація щодо діяльності іноземних фондових бірж. Виявлені недоліки функціонування 
первинного та вторинного фондового ринку на території України. Сформовано рекомендації щодо 
напрямків покращення функціонування фондового ринку.
Ключові слова: фондовий ринок, первинний та вторинний фондовий ринок, фондова біржа.

Постановка проблеми. Функціонування меха-
нізму ринкової економіки неможливе без активноді-
ючого фондового ринку. В Україні в рамках діючого 
законодавства існують певні проблеми стабільного 
функціонування первинного та вторинного фондо-
вого ринку. Створення фондових бірж, які є осно-
вною формою вторинного ринку, дозволить збіль-
шити оборот грошових коштів, ліквідність цінних 
паперів як вітчизняних, так і закордонних підпри-
ємств, сприятиме розвитку ринкових відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
дослідження теоретико-методологічний основ функ-
ціонування фондового ринку досліджені в працях 
таких вчених: Кальченко М. [4], Коваленко Ю. [1], 
Колодізєв О., Колесніченко В. [2], Пересада А. [1], 
Рощина Н. [3], Урванцева С., Шевченко О. [1].

Мета статті. Виявити переваги та проблеми 
діяльності фондового ринку на території України.

Виклад основного матеріалу. Складність забез-
печення активно функціонуючого фондового ринку 
зумовлене низкою причин несприятливого економіч-
ного клімату. Питання створення стабільного дію-
чого фондового ринку займає важливе місце серед 
проблем нашої економіки. 

За даними Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку загальний обсяг випусків цінних 
емісійних паперів у січні-лютому 2016 року стано-
вив 14,85 млрд. грн., що більше на 1,02 млрд. грн. 
порівняно з відповідним періодом 2015 роком 
(13,83 млрд. грн.) [6]. Протягом січня-лютого 
2016 року Комісією зареєстровано 16 випусків акцій 
на суму 10,63 млрд. грн. (таблиця 1). Порівняно з 
аналогічним періодом 2015 року обсяг зареєстрова-
них випусків акцій збільшився на 375,69 млн. грн.

Значні за обсягом випуски акції, які суттєво впли-
нули на загальну структуру зареєстрованих випусків 
акцій протягом зазначеного періоду, зареєстровано 
наступним банківським установам, з метою збіль-
шення статутного капіталу, зокрема: ПАТ «Дер-
жавний експортно-імпортний банк України» та 
ПАТ «Комерційний банк «ХРЕЩАТИК», який на 
даний момент призупинив свою діяльність.

Таблиця 1
Обсяг випусків акцій зареєстрованих  
центральним апаратом Комісії  
протягом січня-лютого 2016 року

Період Обсяг випуску 
акцій, млн. грн.

Кількість випусків, 
шт.

Січень 9 946,80 8
Лютий 686,85 8
Усього 10 633,64 16

Комісією протягом січня-лютого 2016 року заре-
єстровано 38 випусків облігацій підприємств на суму 
1,69 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2015 
року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підпри-
ємств зменшився на 26,71 млн. грн. (таблиця 2).

Таблиця 2
Обсяг та кількість випусків облігацій  
підприємств зареєстрованих Комісією  
протягом січня-лютого 2016 року

Період

Обсяг випуску облігацій 
підприємств, млн. грн.
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Січень 620,68 0,00 0,00 620,68 7
Лютий 1 069,29 0,00 0,00 1 069,29 31
Усього 1 689,97 0,00 0,00 1 689,97 38

Але незважаючи на ці данні фондовий ринок 
України залишається мало ліквідним і мало капіта-
лізованим. Насамперед це пов’язано зі закритістю 
фондового ринку України, а також переважання 
іноземних інвесторів над внутрішніми учасниками. 
Перша проблема пов’язана з тим, що менше 10% 
акцій знаходиться в загальному обігу [3]. Це пере-
шкоджає купівлі цінних паперів і можливості збіль-
шити їх ліквідність. Друга проблема пов’язана з тим, 
що іноземні інвестори значно впливають на фон-
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довий ринок України і не дають змоги вітчизняним 
інвесторам розвиватися.

Також фондовий ринок України характеризується 
переважанням вторинного фондового ринку над 
первинним. Але така тенденція не є абсолютно нега-
тивною. Навпаки, якщо створити правильні умови 
розвитку вторинного ринку і зробити його більш від-
критим і стабільним, то це дасть можливість збіль-
шити ліквідність цінних паперів. Тобто, ліквідувати 
головну проблему функціонування фондового ринку 
України. Також, правомірно зазначити, що необхідно 
також розглянути проблеми такої незначної частки 
функціонування первинного ринку в Україні, що 
за даними Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку за січень-лютий становить менше 
2% від загального обсягу біржових контрактів про-
тягом зазначеного періоду [6]. 

Первинний ринок цінних паперів – це ринок, 
що обслуговує випуск (емісію) і первинне розмі-
щення цінних паперів. На такому ринку учасни-
ками завжди виступають емітенти та інвестори. 
Ринкова взаємодія між ними може бути безпосе-
редньою або здійснюватися через брокерів і диле-
рів. Одне з найважливіших завдань первинного 
ринку полягає у тому, щоб звести до мінімуму 
ризик інвестора. На це спрямовані державні зако-
нодавчі й нормативні акти, що регулюють діяль-
ність ринку, вимоги щодо оприлюднення інфор-
мації про емітента, підготовки проспекту емісії, 
реєстрації цінних паперів та відповідних даних у 
фінансових органах тощо. Первинні ринки є тим-
часовими ринками і здебільшого – не біржовими. 
Доходи від продажу належать емітентові.

На первинному ринку відбувається розподіл віль-
них грошових коштів за галузями й сферами націо-
нальної економіки. Критерієм цього розміщення за 
умов ринкової економіки слугує дохід, що приносять 
цінні папери. Це означає, що вільні грошові кошти 
спрямовуються у підприємства, галузі й сфери гос-
подарства, які забезпечують максимізацію дохід-
ності. Первинний ринок виступає засобом створення 
ефективної з точки зору ринкових критеріїв струк-
тури національної економіки, підтримує пропорцій-
ність господарства. Таким чином, він є фактичним 
регулятором ринкової економіки [1, с. 127-128].

Діяльність первинного ринку на території Укра-
їни дещо ускладнюється. Насамперед це пов’язано з 
емісією цінних паперів. На сьогодні процес випуску 
цінних паперів надзвичайно складний і довготри-
валий. Проблема випуску тісно пов’язана з пробле-
мами правової бази, адже недосконалість закону і 
довготривалі процедури оформлення цінних папе-
рів значно сповільнюють процес. Ці недоліки осо-
бливо ускладнюють прихід інвестицій до емітента. 
Тому на ринку більш представлена частка іноземний 
акцій, що знищує вітчизняного емітента.

Також суттєвою проблемою є мала поінформо-
ваність про діяльність первинного ринку цінних 
паперів. Можливо, навіть закритість цього ринку. 
Це ускладнює і так складний процес купівлі цінних 
паперів інвесторами, брокерами та дилерами. Адже 

спрямованість на вузьке коло покупців негативно 
впливає на ціну цінних паперів.

Вторинний ринок є ринком, де відбувається 
купівля-продаж раніше випущених цінних паперів. 
Головною метою вторинного ринку є забезпечення 
ліквідності цінності паперів, тобто створення умов 
для найширшої торгівлі ними. Це, своєю чергою, 
надає можливості власникові цінних паперів реалізу-
вати їх у найкоротший термін за незначних варіацій 
курсів та невисоких витрат на реалізацію. Дохід від 
продажу цінних паперів на цьому ринку належить не 
емітентові, як це має місце на первинному ринку, а 
власникам (інвесторам або дилерам), які виступають 
на вторинному ринку у ролі продавців.

Вторинний ринок завжди містить елемент спеку-
ляції. Оскільки мета діяльності на ньому – дохід у 
вигляді курсової різниці, а курсова вартість форму-
ється під впливом попиту і пропозиції, існує багато 
способів впливу на курс цінних паперів у бажаному 
напрямі. Зрештою на вторинному ринку відбувається 
постійний перерозподіл власності, завжди спрямо-
ваний від дрібних власників до великих.

Міграція капіталу відбувається у вигляді перели-
вання його до місць необхідного докладання і від-
пливу капіталу з тих галузей або підприємств, де 
наявний надлишок його. Механізм цього руху такий: 
зростає попит на певні товари та послуги, зростають 
їхні ціни, збільшуються прибутки від їхнього вироб-
ництва, й у ці галузі спрямовуються капітали, вивіль-
нені з тих галузей виробництва, на продукцію яких 
попит зменшується і які стають менш прибутковими.

Таким чином, вторинний ринок, на відміну від 
первинного, не впливає на розмір інвестицій і нако-
пичення в країні. Він забезпечує лише постійний 
перерозподіл уже акумульованих через первинний 
ринок грошових коштів між різними суб’єктами гос-
подарської діяльності. Оскільки мета біржових спеку-
лянтів – отримання максимального доходу у вигляді 
курсової різниці, вони продають цінні папери підпри-
ємств, що вичерпали свої можливості зростання при-
бутку, і купують цінні папери перспективних підпри-
ємств і галузей господарства [1, с. 130-131].

Головної формою вторинного ринку є фондова 
біржа. Фондова біржа – це біржа, що оперує цін-
ними паперами, тобто грошовими документами, що 
засвідчують право володіння або відносини позики, 
визначають взаємовідносини між особою, яка їх 
випустила, та їх власником і передбачають, як пра-
вило, виплату доход у вигляді дивідендів або про-
центів, а також можливість передачі грошових та 
інших прав, що випливають з цих документів, іншим 
особам [5].

Фондова біржа сприяє широкому розгалуженню 
капіталу, створює умови для ліквідності довгостро-
кових вкладів, які здатні швидко переводитись у 
кошти, задовольняючи бажання кредиторів здійсню-
вати короткострокові інвестиції та прагнення дебіто-
рів одержувати довгостроковий капітал. 

Значення фондової біржі для ринкової економіки 
виходить за межі організованого ринку цінних папе-
рів. Фондові біржі зробили переворот у проблемі 
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ліквідності капіталу: для інвестора практично стер-
лися розбіжності між довго- і короткостроковими 
вкладеннями коштів. Але в міру розвитку операцій 
на фондових біржах склалося становище, коли для 
кожного окремого акціонера інвестиції (інвесто-
ваний в акції капітал) мають такий самий ліквід-
ний характер, як готівка, тому що акції в будь-який 
момент можуть бути продані на біржі. 

Можна виділити наступні функції фондової біржі:
1. Забезпечує мобілізацію тимчасово вільних гро-

шових засобів;
2. Встановлює ринкову ціну (курс) цінних паперів;
3. Здійснює переміщення (перелив) капіталу між 

галузями [2].
Фондові біржі як особливий інститут вторинного 

ринку цінних паперів сприяють накопиченню капі-
талу, його розподілу і перерозподілу, а також контр-
олю за інвестиціями та інфляцією. Ефективність 
фондових бірж загальновизнана. Нині у світі налічу-
ють близько 200 фондових бірж, об’єднаних у Між-
народну Федерацію фондових бірж. Найбільшими з 
них є фондові біржі Нью-Йорка, Лондона і Токіо, на 
які припадає до 60% загальносвітового обсягу тор-
гівлі акціями [1, с. 134].

Але ці всі переваги фондової біржі не знайшли 
свого відображення на території нашої країни. Як 
результат, за рівнем ліквідності український ринок 
цінних паперів суттєво поступається ринкам розвине-
них країн. В Україні ліквідним є лише ринок держав-
них цінних паперів, що має відповідну інфраструк-
туру, та ринок акцій не більш як восьми акціонерних 
товариств. Вторинний ринок акцій виробничих ком-
паній перебуває у зародковому стані. Це насамперед 
пов’язано з великою кількістю проблем українського 
фондового ринку. Серед них можна виділити:

1. Недостатньо розвинена правова та методоло-
гічна база функціонування фондового ринку та його 
суб’єктів;

2. Відсутність розвиненої мережі фондових бірж;
3. Недостатній рівень поінформованості грома-

дян про діяльність фондових бірж [4];
4. Відсутність прозорості уже існуючих фондо-

вих бірж України;

5. Присутність значної кількості іноземного 
капіталу;

6. Недостатній захист прав акціонерів;
7. Відсутність досвіду з організації відкритої 

фондової біржі.
Створення активно функціонуючого та прогре-

сивного фондового ринку не можливе без усунення 
всіх недоліків його функціонування. Тому можна 
виділити такі напрямки покращення діяльності фон-
дового ринку:

1. Забезпечення ефективної нормативної та пра-
вової бази діяльності фондового ринку;

2. Проведення заходів для покращення поін-
формованості населення про діяльність фондового 
ринку та фондових бірж, з метою перспектив вкладу 
заощаджень;

3. Спрощення процесу оформлення цінних папе-
рів, з метою прискорення їх випуску;

4. Створення взаємозв’язку між окремими бір-
жами на території України;

5. Відкриття інформації про діяльність фондо-
вого ринку.

Висновки. Фондовий ринок України функці-
онує в неоднозначних умовах. Проблеми спосте-
рігаються як на первинному, так і на вторинному 
ринку цінних паперів. Як результат, призводить 
до мало ефективність його функціонування, що 
насамперед пов’язано з його малою ліквідністю 
та недостатньою капіталізацією. Вітчизняний емі-
тент знаходиться в тяжкому положенні і не має 
змогу конкурувати з зарубіжними емітентами, 
насамперед через проблем правового регулю-
вання фондового ринку. Також проблеми існують 
в взаємодії між фондовим ринком і населенням. 
Фондові біржі, як основний елемент вторинного 
ринку, функціонують мало ефективно, хоча безпе-
речно мають певні успіхи.

Вирішення проблем можливе за допомогою 
спрямованих дій в системі правового регулювання 
ринку, в роботі з населенням, зі забезпеченням 
взаємозв’язку між існуючими фондовими біржами, 
а також в системах методології функціонування уже 
діючих бірж. 
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Постановка проблеми. Найважливішою сферою 
національної економіки України виступає фінансо-
вий сектор. Однією з його складових є страховий 
ринок, розвиток якого в умовах інтеграції у світове 

економічне співтовариство займає одне із провідних 
місць у національній економіці, яка потребує зна-
чних фінансових ресурсів. Саме страхова галузь є 
важливим фінансовим інструментом, за допомогою 
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якого можна акумулювати кошти для подальшого 
інвестування їх в економіку, що надасть можливість 
збільшити стан і багатство нації. Це підкреслює 
актуальність необхідності вдосконалення страхо-
вого ринку України шляхом вирішення низки про-
блем, що стримують його розвиток.

Мета статті. Дослідження стану розвитку ринку 
страхових послуг, вивчення негативних чинників, 
які стримують його розвиток та можливих варіантів 
їх усунення, а також прогнозування напрямків роз-
витку страхового ринку України.

Для досягнення цієї мети виокремлено наступні 
завдання:

‒ обґрунтувати поняття страхового ринку;
‒ дослідити потенціал українського страхового 

ринку, сучасний етап розвитку; 
‒ визначити ряд заходив щодо подальшого ефек-

тивного розвитку страхового ринку.
Об’єктом дослідження є страховий ринок в Україні.
Предметом дослідження є відносини, що виника-

ють між суб’єктами страхування у процесі надання 
страхових послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам формування та розвитку страхування та 
страхового ринку в Україні присвячено ряд наукових 
праць, зокрема таких відомих науковців, як: В. Алє-
шіна, В. Базилевича, О. Філонюка, В. Фурмана, 
С. Осадця, Р. Пікус, З. Шелудько та інших вітчизня-
них та іноземних економістів.

Виклад основного матеріалу. Страховий ринок – 
це особливе соціально-економічне середовище, 
певна сфера економічних стосунків, де об’єктом 
купівлі-продажу виступає страховий захист.

Страховий ринок можна розглядати як:
‒ форму організації грошових стосунків по фор-

муванню і розподілу страхового фонду для забезпе-
чення страхового захисту суспільства;

‒ сукупність страхових організацій (страховиків), 
що здійснюють процес страхування.

Обов’язковими умовами функціонування страхо-
вого ринку є:

‒ наявність в товаристві попиту на страхову про-
дукцію;

‒ наявність страховиків, здатних задовольнити 
цей попит.

Об’єктивними умовами існування страхового 
ринку є суспільна потреба у страхових послугах та 
наявність страховика, здатного її задовольнити. На 
ринку відбувається суспільне визнання страхової 
послуги, а його головною функцією є акумуляція та 
розподіл страхового фонду. А тому страховий ринок 
ще визначають як інструмент розподілу страхового 
фонду для забезпечення страхового захисту фізич-
них та юридичних осіб.

На особливу увагу заслуговує характеристика 
суб’єктів страхового ринку, яка визначає його еле-
ментну структуру [3].

Учасниками страхового ринку є страхувальники, 
застраховані, вигодонабувачі, страховики, перестра-
ховики, товариства взаємного страхування, страхові 
та перестрахові брокери, страхові агенти, актуарії, 

аварійні комісари, а також професійні об’єднання 
страховиків, страхових посередників та інших учас-
ників страхового ринку [8].

До головних суб’єктів страхового ринку відносять 
страховиків, страхувальників, страхових посеред-
ників та інших учасників. Головне місце серед них 
займають страховики та страхувальники. Суб’єкти 
страхового ринку є самостійними у своїх рішеннях, 
між ними існує рівноправне партнерство, розвинена 
система горизонтальних і вертикальних зв’язків. На 
ринку забезпечується органічний зв’язок між цими 
суб’єктами шляхом спільного визнання потреби у 
страхових послугах, які пропонуються на ньому.

Страховиками визнаються фінансові установи, які 
створені у формі акціонерних, повних, командитних 
товариств або товариств з додатковою відповідаль-
ністю, згідно з Законом України «Про господарські 
товариства» з урахуванням особливостей страхового 
законодавства, а також одержали у встановленому 
порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. 
Учасників страховика повинно бути не менше трьох. 
В окремих випадках страховиками визнаються дер-
жавні організації, які створені та діють відповідно до 
чинного страхового законодавства, а також товари-
ства взаємного страхування (ТВС). З метою коорди-
нації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів 
та здійснення спільних програм страховики можуть 
утворювати спілки, асоціації та інші об’єднання. Ці 
об’єднання не можуть займатися страховою діяль-
ністю. В Україні вже створені й провадять свою 
діяльність такі об’єднання, як: Ліга страхових орга-
нізацій України, Моторне (транспортне) страхове 
бюро, Авіаційне страхове бюро, Морське страхове 
бюро, Національний ядерний страховий пул та інші 
[3].

Важливим суб’єктом страхового ринку є стра-
хувальники. Ними визнають юридичних осіб та 
дієздатних громадян, які уклали зі страховиками 
договори страхування або є страхувальниками від-
повідно до законодавства України. Страхувальники 
мають певні права та обов’язки під час дії договору 
страхування, які потрібно з’ясувати.

Страховими посередниками можуть бути стра-
хові або перестрахувальні брокери, страхові агенти.

Об’єктом страхового ринку є страхові продукти – 
специфічні послуги, що надаються страхувальнику 
при виконанні договору страхування (пропонуються 
на страховому ринку). Ціна на них формується на 
основі конкуренції і відображається у страховому 
тарифі. Купівля-продаж оформляється страховим 
договором (страховим свідоцтвом або полісом).

Особливості страхової послуги: – носить нема-
теріальний характер і пропонується покупцям на 
ринку як обіцянка, зумовлена великою кількістю 
застережень;

– віддалена від виконання тривалим строком;
– може бути невиконаною, якщо при ризиковому 

страхуванні не відбудеться подія, від якої покупець 
страхувався, внісши платіж.

Законодавство визначає об’єкти страхування як 
майнові інтереси, пов’язані з життям, здоров’ям, 
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працездатністю, володінням, користуванням, роз-
порядженням майном, а також з відшкодуванням 
шкоди, заподіяної страхувальником третій особі.

Специфіку взаємовідносин суб’єктів на страхо-
вому ринку визначає рівень розвитку його інфра-
структури, яка забезпечує можливість реалізації еко-
номічних інтересів страховиків і страхувальників, 
посилює захищеність усіх сфер економічного життя 
суспільства, допомагає інтегруватися у світовий еко-
номічний простір, сприяє координації всіх суб’єктів 
страхового ринку; активізує страхову діяльність її 
основними елементами є:

1) фінансово-кредитна система;
2) аудиторські служби;
3) страхова експертиза;
4) правове та нормативне забезпечення;
5) розвинена система підготовки кадрів;
6) наукові дослідження;
7) інформаційні технології тощо. 
За формами страхування може бути добровіль-

ним або обов’язковим.
Добровільне страхування – це страхування, яке 

здійснюється на основі договору між страхувальником 
і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення 
добровільного страхування визначаються правилами 
страхування, що встановлюються страховиком само-
стійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні 
умови страхування визначаються при укладенні дого-
вору страхування відповідно до законодавства.

Обов’язкове страхування – це страхування, яке 
здійснюється на основі законодавства, яким визна-
чаються загальні умови і порядок проведення 
обов’язкового страхування.

Сучасний етап розвитку страхових відносин 
в Україні характеризується швидким зростанням 
кількості страхових компаній, а відповідно, й висо-
кою конкуренцією. Це все відбувається в умовах 
низького реального попиту населення на страхові 
послуги. Загальна кількість страхових компаній ста-
ном на 30.09.2015 становила 368 компаній, у тому 
числі СК «life»1 – 50 компаній, СК «non-life» – 

318 компаній, (станом на 30.09.2014 – 389 компаній, 
у тому числі СК «life» – 58 компаній, СК «non-life» – 
331 компанія). Кількість страхових компаній має 
тенденцію до зменшення, так за 9 місяців 2015 року 
порівняно з аналогічним періодом 2014 року, кіль-
кість компаній зменшилася на 21 СК [2].

Незважаючи на зменшення кількості страхових 
компаній, страховий ринок в Україні є одним з сег-
ментів ринку фінансових послуг, що динамічно роз-
вивається. У цілому стан страхового ринку свідчить 
про значний його потенціал і перспективи подаль-
шого зростання, зокрема: 

1) зростання кількості видів обов’язкового стра-
хування;

2) податкові переваги порівняно з іншими секто-
рами економіки;

3) висока прибутковість страхових компаній;
4) зростання доходів населення;
5) значна кількість потенційних споживачів стра-

хових послуг;
6) бажання Україні увійти в європейський про-

стір [1].
Найменш розвиненими і такими, що на сьогодні 

становлять потенційні перспективи розвитку страхо-
вого ринку в Україні, є такі сегменти:

‒ страхування промислових ризиків, яке у розви-
нених країнах досягає 90-95%;

‒ страхування вантажів (у розвинених країнах цей 
показник сягає 95-98%); страхування життя, питома 
вага якого у загальному обсязі страхового ринку в 
Євросоюзі досягла 60% (в Україні лише 2,09%);

‒ страхування ядерних ризиків та втрат від сти-
хійних лих;

‒ медичне страхування [2].
Страховий ринок України зростає як за розмі-

ром, так і за складністю. Середньорічний темп зрос-
тання страхових премій протягом останніх трьох 
років склав 42%. Крім того, багато позитивних зру-
шень було в сфері законодавства та регулювання, 
що сприяло прискоренню зростання страхового 
сектора. Але, незважаючи на бурхливий розвиток, 

Таблиця 1
Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка [4]

9 місяців 
2014

9 місяців 
2015 

Темпи приросту 9 місяців 
2015 / 9 місяців 2014

млн. грн. %
Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць

Кількість договорів, крім договорів з обов’язкового страху-
вання від нещасних випадків на транспорті, у тому числі: 25 845, 5 78 921,3 - 205,4

– зі страхувальниками – фізичними особами 22 827,9 76 817,3 - 236,5
Кількість договорів з обов’язкового особистого страху-
вання від нещасних випадків на транспорті 70 990,0 92 990,6 - 31,0

Страхова діяльність, млн. грн
Валові страхові премії 17 081,6 21 718,7 4 637,1 27,1
Валові страхові виплати 3 665,1 4 674,8 1 009,7 27,5
Рівень валових виплат, % 21,5% 21,5% - -
Чисті страхові премії 13 643,9 16 746,4 3 102,5 22,7
Чисті страхові виплати 3 588,0 4 577,9 989,9 27,6
Рівень чистих виплат, % 26,3% 27,3% - -
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страховий ринок все ще має низку актуальних про-
блем, які потребують негайного вирішення, існує 
значна потреба в подальшому його вдосконаленні. 
Слід зазначити, що страхування життя в Україні і 
досі перебуває на етапі становлення. Надходження 
страхових премій зі страхування життя складають 
біля 3 млн. дол. США, що становить 0,5% всіх стра-
ховий премій. В більшості економічно розвинених 
країн вони становлять більше 60%. Відповідно, 
рівень поширення страхування життя складає лише 
0,01% – зовсім незвичну частину порівняно з 3,06% 
в Німеччині або 1,04% в Польщі [5].

Відповідно до провідного журналу про страху-
вання «Форіншурер» [6], страховики находяться 
під пресингом макроекономічних і політичних 
факторів. Окрім Криму, який у портфелі страхови-
ків займав 4%, цього року очікується 25-відсоткове 
падіння премій по Донецькій і Луганській області, 
зниження банківської активності та продаж побуто-
вої техніки. Вже зафіксовано, що за І пол. 2014 року 
страхові компанії (далі – СК) України скоротили 
обсяги валових премій на 23% (з 14,334 млрд. грн. 
до 11,04 млрд. грн.) При цьому, обсяги чистих стра-
хових виплат зросли на 5,5% (до 2,357 млрд. грн.), 
валові премії – на 4,9% (до 2,398 млрд. грн.) [7].

Проведемо аналіз страхового ринку за 2014-2015 р.
Валові страхові премії, отримані страховиками 

при страхуванні та перестрахуванні ризиків від 
страхувальників та перестрахувальників за 9 місяців 
2015 року, становили 21 718,7 млн. грн, з них:

‒ 7 269,2 млн. грн. (33,5%) – що надійшли від 
фізичних осіб;

‒ 14 449,5 млн. грн. (66,5%) – що надійшли від 
юридичних осіб.

За 9 місяців 2014 року загальна (валова) сума 
страхових премій, отриманих страховиками, стано-
вила 17 081,6 млн. грн., з них:

‒ 6 778,8 млн. грн. (39,7%) – що надійшли від 
фізичних осіб;

‒ 10 302,8 млн. грн. (60,3%) – що надійшли від 
юридичних осіб.

За 9 місяців 2015 року сума отриманих страхо-
виками валових премій з видів страхування, інших, 
ніж страхування життя становила 20 215,4 млн. грн. 
(або 93,1% від загальної суми страхових премій), а зі 
страхування життя – 1 503,3 млн. грн (або 6,9% від 
загальної суми страхових премій).

Чисті страхові премії за 9 місяців 2015 року ста-
новили 16 746,4 млн. грн., що складає 77,1% від 
валових страхових премій. Чисті страхові премії за 
9 місяців 2014 року становили 13 643,9 млн. грн., або 
79,9% від валових страхових премій.

Обсяги валових страхових премій за 9 міся-
ців 2015 року збільшилися порівняно з 9 місяцями 
2014 року на 27,1%, чисті страхові премії збільши-
лися на 22,7%.

Висновок. Отже, страховий ринок України вже 
пройшов стадію формування і знаходиться на етапі 
розвитку. Він набув певного рівня розвитку, але не 
став реальним чинником стабільності і за своїми 
характеристиками не відповідає завданням виперед-

жального розвитку української економіки та тенден-
ціям світових страхових ринків. Це зумовлює його 
суттєве відставання у глобальному процесі форму-
вання світової фінансової системи.

Таблиця 2
Рейтинг страхових компаній  
по розміру страхових виплат [6]

№ Страхові 
компанії

Страхові 
виплати 

на 
30.09.2015, 
тис. грн.

Страхові 
виплати 

на 
30.09.2014, 
тис. грн.

Темп, 
%

1 ІНГО УКРАЇНА 377 352,1 209 645,4 80,00

2 АХА СТРАХУ-
ВАННЯ 368 931,0 276 676,0 33,34

3 УНІКА 314 804,0 230 521,0 36,56
4 ПРОВІДНА 239 802,5 209 518,7 14,45
5 АСКА 224 854,9 173 886,1 29,31

6
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА 
ГРУПА

210 977,9 231 097,4 -8,71

7 PZU УКРАЇНА 171 042,5 121 039,8 41,31
8 ТАС СГ 150 929,5 133 015,1 13,47

9
АРСЕНАЛ 
СТРАХУ-
ВАННЯ

133 352,0 88 742,4 50,27

10 ІНГОССТРАХ 132 150,0 124 973,5 5,74

Для удосконалення та подальшого ефективного 
розвитку страхового ринку України необхідно здій-
снити ряд першочергових заходів, які наведені у 
таблиці 3.

Таблиця 3
Проблеми розвитку 

страхового ринку Заходи щодо їх усунення

Відсутність довіри насе-
лення і господарюючих 
суб’єктів до страхових 
компаній

Підвищення захисту спо-
живачів страхових послуг

Конкурентоспроможність 
страхових компаній у 
боротьбі за залучення 
вільних коштів порівняно 
з комерційними банками 
є нижчою

Збільшення капіталіза-
ції страховиків та кон-
курентоспроможності 
національного страхового 
ринку

Інформаційна закритість 
страхового ринку

Підвищення прозорості 
діяльності учасників 
страхового ринку

Відсутність цілеспрямо-
ваної державної політики 
у сфері страхування

Удосконалення право-
вих засад захисту прав 
споживачів страхових 
послуг, а також порядок 
ліцензування діяльності 
страховиків

Невеликі обсяги і недоско-
нала структура капіталу 
страхових організацій

Підвищення вимог до дже-
рел формування статут-
ного капіталу страховиків

Реалізація наведених рекомендацій має зберегти 
та зміцнити фінансовий потенціал страхового ринку 
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України, який вже набув певного рівня розвитку, 
але не став реальним чинником стабільності і за 
своїми характеристиками не відповідає тенденціям 

світових страхових ринків. Це створить сприятливе 
підґрунтя для активізації інвестиційної активності 
страхових компаній.
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В статті розглядається проблема взаємозв’язку ринку інтелектуальних ресурсів і інтелектуального 
капіталу. Проаналізовано сутність, спільні риси, особливості цих ринків на макро- та мікрорівнях. 
В роботі також проаналізовано перспективи подальшого взаємозв’язку між ринками інтелектуальних 
ресурсів та інтелектуального капіталу.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, інтелектуальні ресурси, знання, інновації, людський капітал.

Постановка проблеми. Багатство будь-якого 
суспільства більшою мірою визначають не нако-
пичені матеріальні блага, а рівень життя і ступінь 
розвитку людини. Саме людина в кінцевому під-
сумку є єдиним виробником і споживачем ство-
рюваних благ. Розуміння даного факту знаходить 
віддзеркалення в сучасних поглядах представни-
ків суспільних наук, які сконцентровані на дослі-
дженні людини і її ролі в суспільному відтворенні, 
а також розвитку її творчих здібностей. Інтелек-
туалізація багатьох сфер діяльності сприяла ство-
ренню теорії інтелектуального капіталу, а разом з 
нею з’явилися нові простори для наукової діяль-
ності. Постійне підвищення інтересу до даної про-
блематики також пов’язане з тим, що в сучасній 
економіці інтелектуальний капітал набуває все 
більшого значення. В той же час плутанина, що 
спостерігається у використанні термінів інтелек-
туальний капітал та інтелектуальні ресурси вказує 
на актуальність нашого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження 
взаємозв’язку ринків інтелектуальних ресурсів 
та інтелектуального капіталу висвітлено у пра-
цях К. Е. Свейбі [1], Р. С. Каплана, Д. П. Нортона, 
Т. Стюарта [2], Е. Брукінг [3], Л. Едвінсона [4], 
А. Чухно [5]. Розробка методичних і практичних 
засад щодо підвищення ефективності використання 
складових інтелектуального капіталу представлена 
в роботах Д. Крепса [6], Р. Вілсона, П. Мілгрома 
[7], Д. Робертса, Р. Харлоу [8], Д. Марстона [9], 
В. Малюги, П. Цибульова, О. Безухи.

Мета статті. Враховуючи спеціфіку інтелек-
туального капіталу та інтелектуальних ресурсів, 
зокрема те, що вони належать до числа найбільш 
рухливих і невизначених категорій, що використову-
ються в економічних і соціологічних дослідженнях, 
а також плутанину їх взаємозв’язку, виникає потреба 
більш детального їх дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інтелектуальні ресурси, інтелектуальний та люд-
ський капітали належать до числа найбільш рухли-
вих і невизначених категорій, що використовуються 
в економічних і соціологічних дослідженнях. Часто 
вони застосовуються як тотожні поняття, іноді між 

ними вбачається певна різниця. Ще більш склад-
ними виявляються питання утримання ринків інте-
лектуальних ресурсів і інтелектуальної капіталу і 
визначення їх взаємозв’язку.

Починаючи з робіт Т. Шульца і Р. Беккера під 
людським капіталом прийнято розглядати сукуп-
ність людських здібностей і якостей, що забез-
печує можливість отримання доходу. У структурі 
людського капіталу традиційно прийнято виділяти 
здоров’я, навички і знання. При цьому не можна 
забувати, що людський капітал – це не тільки зна-
ння як такі, виражені в накопиченому досвіді, нави-
чках, вміннях, кваліфікації і професіоналізму, але ще 
й такі елементи, як мотивація та тип особистості, 
генофонд, система цінностей, здоров’я, інші зді-
бності (психологічні, комунікативні та ін). Звідси 
випливає, що знання – це не єдиний складовий еле-
мент людського капіталу. Він є одним з комплексних 
елементів, і його домінанта є скоріше усвідомленим 
вибором власне індивіда, обумовленим потребами 
розвитку людського суспільства. Більш того, багато 
видів професійної діяльності не вимагають високого 
інтелектуального рівня (наприклад, ті, які пов’язані 
з монотонним виконанням своїх функцій, – охорона, 
управління автомобілем, контроль, щоденне приби-
рання тощо).

Інтелектуальний капітал як економічна категорія 
порівняно недавно був введений у науковий обіг, у 
зв’язку з чим в економічній літературі склалося нео-
днозначне його розуміння. Слід підкреслити, що 
наукова розробка поняття і економічної категорії 
«інтелектуальний капітал» в західній та вітчизняній 
літературі здійснюється переважно на рівні фірми. 
Т. Стюарт визначає його як суму знань усіх праців-
ників компанії, що забезпечує її конкурентоспро-
можність [2]. Ст. Буковиц і Р. Вільямс визначають 
інтелектуальний капітал як «все, що має вартість для 
організації та укладено в працюючих у ній людей 
або виникає з виробничих процесів, систем або 
організаційної культури» [10]. В. Іванюк вважає, що 
«сутність інтелектуального капіталу як економічної 
категорії можна визначити як систему економічних 
відносин, що виникають на рівні індивідуального 
виробництва капіталу між суб’єктами господарю-
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вання з приводу виробництва, обміну, розподілу і 
споживання інтелектуального продукту. Інтелек-
туальний капітал є підсистемою більш складною 
загальної економічної системи відтворення капі-
талу» [11]. Швиданенко вважає, що інтелектуальний 
капітал можна трактувати як авансову вартість, яка в 
процесі свого руху приносить більшу вартість, тобто 
самозростає. На думку вченого: «Інтелектуальний 
капітал являє собою «колективний мозок», який аку-
мулює наукові і практичні знання працівників, інте-
лектуальну власність і набутий досвід, спілкування 
й організаційну структуру, інформаційні мережі та 
імідж фірми» [12].

Ми повністю згодні з підходом, згідно до якого 
«інтелектуальний капітал – це перетворення знань і 
нематеріальних активів у корисні ресурси, які дають 
конкурентні переваги індивідам, фірмам і націям». 
З цього визначення можна зробити висновок, що 
інтелектуальний капітал має три рівня – індивіду-
альний, корпоративний та громадський. Кожному 
рівню властива специфічна форма інтелектуального 
капіталу – інтелектуальний капітал індивіда, інте-
лектуальний капітал підприємства, інтелектуальний 
капітал суспільства.

 

Рис. 1. Рівні інтелектуального капіталу

Під інтелектуальним капіталом слід розуміти 
накопичені працівником знання, досвід, кваліфі-
кацію, а також ноу-хау, невіддільні від конкретної 
фізичної особи. Так як капітал – це категорія не 
тільки поточного стану, але і потенційних можливос-
тей, то до інтелектуального капіталу слід відносити 
також інтелектуальні здатності до створення нових 
знань. Це дозволяє виділити в структурі інтелекту-
ального капіталу дві основних складових. Перша 
включає накопичені працівником знання, досвід, 
кваліфікацію, креативність, здатність генерувати 
нові знання. Друга представлена сукупністю об’єктів 
інтелектуальної власності, які використовуються у 
господарській діяльності підприємства. Якщо вико-
ристовувати концепцію К. Полані, то перша – це 
неявні знання, а друга – явні, що знаходяться в коди-
фікованій формі.

Таким чином, можна говорити про те, що основу 
інтелектуального капіталу як товару представляють 
знання, причому тільки ті знання, які спроможні 
приносити дохід, тобто бути конвертовані в еконо-
мічну діяльність.

Набагато більш складним питанням є відно-
шення інтелектуальних ресурсів та інтелектуаль-
ного капіталу. 

Загалом, термін «ресурс» означає засоби, запаси, 
можливості, джерела, що витрачаються на вироб-
ництво товарів та послуг. Поняття «ресурс» тісно 
пов’язане з поняттям «потенціал», яке є узагаль-
неною характеристикою ресурсів, прив’язаною до 
місця та часу. Широке трактування змісту поняття 
«потенціал» збігається із терміном «ресурс» і від-
бивається у розгляді його як джерела можливостей, 
засобів, запасів, що можуть бути приведені в дію та 
використані для вирішення певних завдань та досяг-
нення певних цілей; можливостей окремого індивіда 
або сукупності їх.

В ряді досліджень, в яких поняття інтелектуаль-
них ресурсів розглядається з позиції фірми, ствер-
джується, що даний вид економічних ресурсів вклю-
чає в себе людський і інтелектуальний капітали, а 
також програмні продукти, інноваційні рішення, 
винаходи, тобто об’єкти інтелектуальної власності. 
У цьому випадку на рівні макроекономіки поняття 
інтелектуальних ресурсів розширюється до сукуп-
ності елементів інтелектуального потенціалу, здат-
них не лише безпосередньо включатися в процес 
виробництва, але і здійснювати на нього опосеред-
кований вплив через науку та технічний прогрес. 
Науковець О. Марковська пропонує наступну класи-
фікацію інтелектуальних ресурсів (рис. 2). 

 
Рис. 2. Інтелектуальні ресурси за участю  
у формуванні інтелектуального капіталу [13]

Як специфічний продукт науки і освіти, знання 
включається в процес суспільного виробництва в різ-
них формах. В рамках концепції людського капіталу 
автори нових теорій росту проводять розмежування 
загальних і специфічних знань, тобто прив’язаних 
виключно до даної фірми або виду діяльності. У від-
повідності з цим загальне знання виступає найчастіше 
в якості суспільного блага, а специфічне – у формі 
приватного блага. Але, як правило, більша частина 
знань знаходиться десь в проміжку між цими поляр-
ними позиціями, оскільки міграція робочої сили пев-
ною мірою вирівнює індивідуальні відмінності.

Включення знання в процес виробництва суспіль-
ного продукту, або експлуатація знання, пов’язані зі 
значними витратами. Експлуатація знання значить 
його перетворення у форму продукту, технології, 
кваліфікації, нову якість організації. Кінцевий ефект 
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виражається у зростанні продуктивності праці, зни-
женні витрат, збільшенні доходів, а отже – у зру-
шенні кривої виробничих можливостей. Фірми, 
пов’язані з експлуатацією знань, об’єктивно обме-
жені не тільки її фінансовими можливостями, але і 
ймовірним співвідношенням між витратами і резуль-
татами, оскільки фірма не може дозволити собі 
витрати з низьким рівнем окупності. З цієї причини 
частина витрат з експлуатації знань і в ще більшій 
мірі їх виробництва відноситься до категорії громад-
ських розходів і фінансується за рахунок бюджетних 
та інших цільових джерел.

Всі сучасні концепції економічного розвитку схо-
дяться в кінцевому рахунку на тому, що якість інте-
лектуальних ресурсів і ступінь їх зайнятості в сус-
пільному виробництві надають безпосередній вплив 
на темпи економічного зростання і рівень національ-
ного багатства в окремих країнах. 

На мікрорівні до неявного знання, що входить в 
структуру людського капіталу, додається явне зна-
ння у формі патентів, публікацій, технічних доку-
ментів і т. д., які набувають форми інтелектуальних 
ресурсів фірми. У свою чергу, на макроекономіч-
ному рівні інтелектуальні ресурси агрегуються і 
переходять у форму інтелектуального потенціалу 
національної економіки. Пояснюється це тим, що 
якщо для підприємства інтелектуальні ресурси – це 
фактор виробництва, який повинен бути використа-
ний оптимальним чином при мінімальних витратах, 
то для суспільства в цілому – це, швидше, потенціал 
економічного зростання і розвитку, який реалізу-
ється лише в певній мірі. Поняття інтелектуальних 
ресурсів в такому випадку як би виходить за межі 
сфери потреб реального сектора економіки.

Ще одна особливість використання категорії 
інтелектуальних ресурсів на макрорівні полягає у 
фіксації колосального зростання її об’єктивної скла-
дової щодо порівняння з мікрорівнем, представленої 
у вигляді накопичених знань та інформації, частина 
якої може навіть не знаходити практичного застосу-
вання, не втрачаючи при цьому своєї цінності. Разом 
з тим можливості збереження та розвитку інтелек-
туальних ресурсів суспільства завжди економічно 
обмежені тими ресурсами, які виділяються держа-
вою і суб’єктами господарювання на утримання від-
повідної інфраструктури, що забезпечує виробни-
цтво, накопичення та передачу знань. Таким чином, 
структура інтелектуальних ресурсів стає тотожною 
структурі інтелектуального капіталу, що призводить 
до деякої термінологічної плутанини.

Однак існує й інша точка зору, згідно з якою інте-
лектуальні ресурси являють собою джерела форму-
вання інтелектуального капіталу, який, у свою чергу, 
в безпосередній формі генерує компоненту знань 
людського капіталу і опосередковано (через меди-
цину) підтримання і вдосконалення здоров’я як еле-
мента людського капіталу [1].

Вищевикладене дозволяє нам поставити рамки 
аналізу взаємодії ринків інтелектуальних ресурсів та 
інтелектуального капіталу. Зокрема, не викликає сум-
нівів, що і на тому, і на іншому товаром виступають 
знання, але при цьому знання, що знаходяться в різній 
формі і відрізняються за своїм функціональним зміс-
том. Так, на ринку інтелектуальних ресурсів в якості 
товару виступають знання, які потрібні для вироб-
ництва інтелектуального (і, можливо, людського) 
капіталу, тоді як на ринку інтелектуального капіталу 
товаром вже виступають знання, які можуть бути кон-
вертовані в конкретні економічні результати, тобто 
включені безпосередньо в економічну діяльність.

Крім того, на даних ринках різні виробники і спо-
живачі. Якщо на ринку інтелектуальних ресурсів до 
виробників відноситься науковий сектор (насамперед 
фундаментальна наука), а до споживачів такі сектори, 
як освіта, НДДКР і національна економіка в цілому, то 
на ринку інтелектуального капіталу ситуація інша: тут 
виробниками виступають сектор освіти, що формує 
шляхом підготовки інтелектуальних ресурсів люд-
ський капітал і різного роду консалтингові, дослідно-
конструкторські тощо підприємства і відділи фірм, а 
також підприємці, завданням яких є стимулювання і 
здійснення безпосередньої інноваційної діяльності в 
реальному секторі економіки. У свою чергу, спожи-
вачами ринку інтелектуальної капіталу виступають 
фірми і підприємства, а також державні структури.

Висновки. Безумовно, враховуючи глобальні 
процеси в економіці, взаємне перетинання (взаємо-
проникнення) ринку інтелектуальних ресурсів та 
інтелектуального капіталу постійно збільшується. 
Насамперед, воно проявляється в тому, що все час-
тіше суб’єкти виступають одночасно на кожному з 
них, а також прагнуть концентрувати всередині себе 
сектори відтворення як інтелектуальних ресурсів, 
так і інтелектуального капіталу, що призводить до 
великої частки позаринкових операцій. Однак це 
не веде ні до зникнення самих ринків, ні до зміни 
їх закономірних взаємозв’язків. Більше того, поши-
рення технології аутсорсингу у господарській прак-
тиці все виразніше виявляє існуючі відмінності у 
функціонуванні кожного з цих ринків.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ РЫНКОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Пальчук Е.И.
кандидат экономических наук, доцент,
Киевский национальный университет технологий и дизайна

В статье рассматривается проблема взаимосвязи рынка интеллектуальных ресурсов и интеллектуального 
капитала. Проанализированы сущность, общие черты, особенности этих рынков на макро и микро уровнях. 
В работе также проанализированы перспективы дальнейшей взаимосвязи между рынками интеллектуальных 
ресурсов и интеллектуального капитала. 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллектуальные ресурсы, знания, инновации, человече-
ский капитал.
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In the article the problem of the relationship of the market of intellectual resources and intellectual capital is discussed. 
Author examines the nature, common features, specific features of these markets at the macro and micro levels. The paper 
also reviewed the prospects for further linkages between the markets of intellectual resources and intellectual capital. 
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ECONOMIC RESEARCH INTO THE RELATIONSHIP  
«EFFECTIVE RETAIL ASSORTMENT – COMMODITY CATEGORIES»

Petrova S.Al.
Ph.D. in Еconomics, Assoc. Prof.
D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

In contemporary world one of the greatest impediments before the business process of creating an effective 
assortment is the optimum utilization of available resources, which consists in materializing a maximum 
profit through the operated marketing, retail and operating resources per square meter surface area. From 
the angle of the retail chain, effective assortment secures a sustainable consumer flow, stimulates repeated 
visits of the consumers, assures a planned level of sales and meets the highest requirements at each point in 
time. Thus leverages are created for the performance of the retail chain. The aim of this study is to interpret 
the relation between effective retail assortment and commodity categories. The achievement of the thus set 
aim entails the need of scrutinizing basic theoretical and methodological treatments of the process of elabo-
rating an effective retail assortment and highlighting the sequence of separate steps for its realization. In this 
research domain of critical importance is the adherence to the theoretical and methodological accomplish-
ments at a national and international level.
Keywords: retail chain; a process of developing an effective retail assortment; effectiveness of the retail 
assortment and commodity categories. 

Introduction. In the specialized theory and prac-
tice the creation of an effective assortment is defined as 
one of the most significant activities of the retail tactics 
of establishing commodity categories. The successful 
methodologies employed along these lines and adopted 
from producers and retailers of fast-turnover commod-
ities represent a precondition for achieving the desired 
indicators for the economic effectiveness of retail busi-
ness. The successful methodologies employed along 
these lines adopted from producers and retailers of 
fast-turnover commodities represent a precondition for 
achieving the desired indicators for the economic effec-
tiveness of retail business. 

The retail chains’ approaches for the selection of an 
assortment are predetermined by a number of precondi-
tions, among which: specialization of the retail dealer-
ship, consumer profile, level of incomes and purchasing 
power. There is a particularly critical rule of balancing of 
the assortment with regard to dept and width, and to effec-
tiveness as well. The precisely established and regularly 
controlled assortment of the retail chain turns into a cru-
cial factor for the profitability of the retail performance.

Analysis of the latest research and publications. 
In specialized literature the studies of assortment are 
carried out from various aspects, including from the 
perspective of possibilities for securing effectiveness. In 
this research domain the following authors have leading 
formulations: R. Curhan, M. Brown, J. Lee, E. Ander-
son, F. Kotler, P. Farris, N. Amato, N. Borin, J. Fieeland 
et al, who have contributed to the solution of the scruti-
nized issues.

The main objective of this elaboration is studying 
and interpreting the relationship between effective assort-
ment and commodity categories of the retail business.

The following research tasks are set in view of 
reaching the objective:

• clarifying the theoretical foundations of the elabo-
rating of an effective retail assortment;

• analyzing the process of elaborating an effective 
retail assortment and highlighting the sequence of sepa-
rate steps for its materialization;

• phrasing conclusions and substantiating recommenda-
tions for enhancing the effectiveness of retail assortment.

Presentation of the basic material. Practical exam-
ples indicate that in the contemporary world one of the 
biggest impediments before the business process of cre-
ating an effective assortment is the optimum utilization 
of available resources which lies in the realization of a 
maximum profit through the operated marketing, retail 
and operating resources per square meter surface area. 
From the perspective of the retail chain effective assort-
ment ensures a sustainable consumer flow, stimulates 
repeated visits by the consumers, secures the planned 
level of sales and meets the highest requirements at each 
point in time. Thus competitive advantages are created 
for the performance of the retail chain.

The elaboration of an effective assortment is a spe-
cific process inherent to the performance of retail chains. 
Along these lines the renowned researcher Ph. Kotler 
deduces the formulation that this process may be ana-
lyzed, evaluated and thought over in business only upon 
consideration of the specific peculiarities of the effective 
assortment, which [3, p. 263]: 

• Satisfies the consumer estimations that the 
demanded commodities are available and presented 
by the most profitable retail methods. This means that 
economic interaction is accomplished between retailers 
and producers so that the requirements of the target con-
sumers be met within the necessary time span and given 
optimum levels of prices. 

• Reflects the seasonal nature of consumer demand 
and represents a basis for shifting and managing mar-
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ket interests in new commodities for which producers 
set aside considerable resources and retailers apply var-
ious strategies for differentiating the business. The key 
idea of differentiation lies in the difference allowing for 
occupying a winning position on the respective market. 
The building up and employing differentiating advan-
tages is based on the consumers gaining more benefits 
from the purchased goods. As highlighted by E. Komi-
kova sources of commodities’ differentiation may be 
hallmark particulars, specific features, retail appear-
ance, attractive design, high image, continued warranty, 
enhanced safety, etc. [2, p. 197-201]. 

• Considers the necessity of building up and develop-
ing of various retail formats for identifying and carrying 
out business and strategy c plans as well as allowing for 
the drop in operating costs.

The carried out analytical survey of specialized liter-
ature may report that among the key advantages of the 
retail chains through the creation of and effective assort-
ment we can ascribe: See Fig.1 

 

Effective 

assortment 

Securing an optimum assortment 

Ensuring a differentiation of performance 

Increasing the sales yields 

Increasing the market share 

Forming a higher profit 

Fig. 1. Advantages for the retail chain  
through effective assortment [8, p. 7-16] 

Retail chains operating in the same market with 
similar commodity categories can create differences in 
the assortment in so far as they realize a different set of 
solutions on the relative role of the commodity catego-
ries. Different goals are set for the indicators accounting 
for the degree of effective utilization of the commodity 
categories. A different orientation is adopted in view of 
target consumers. 

As per what is indicated in Fig.1, one of the advan-
tages of the retail chain through the creation of an effec-
tive assortment is the securing of an optimum assort-
ment. On its part optimum assortment is defined as a 
process of determining and sustaining an optimum port-
folio of commodities, which must be included in a given 
commodity category and offered in a concrete retail 
dealership [2, p. 197-201]. 

The examined process includes the optimum forma-
tion of totalities of concrete commodities, distributed 
into commodity categories. The complexity of the pro-
cess of optimizing is predetermined by the big number 
of variables as follows [4, p. 83-85]:

• The size of the shelf space, allocated by commodity 
categories. The requirements for the commodity stocks 
are made precise by separate commodity units, which 
can be physically included in the commodity categories.

• The sales indicators by sub-categories and commod-
ity units at the dealerships of the retail chain, including 
the current trends and seasonal nature, the data analysis 

of the materialized sales, may recover the non-profitable 
commodity units as well as the duplicating commodities. 

• The sales indicators by sub-categories and com-
modity units by separate markets.

• The indicators of the readiness of consumers to pur-
chase commodities.

• The role of commodity categories for the manage-
rial strategy of the assortment of the retail chain facil-
itating the formation of an optimum portfolio of com-
modities.

• The consumer preferences with regard to a given 
commodity category.

The retail chain’s strategy for the choice of an assort-
ment is to a large extent based on the retail specializa-
tion, for example, the assortment of a hyper-market dif-
fers from the one of a retail dealership specialized in the 
sale of perfume and cosmetics by depth as well as by 
width. There is also the impact of the consumers, their 
level of income and other factors.

As shown by the analyses of contemporary markets 
the expansion of the retail chains creates new opportu-
nities for investors. Retail trade in fast-turnover com-
modities is distinguished by a growth of the volumes of 
commodities sold. Along these lines, summing up the 
majority of criteria, the CEO of «Consumer Panel» – 
«GFK Bulgaria«, phrases the following more-important 
features of the development of the sector of retail trade 
in fast-turnover commodities in Bulgaria: a lasting trend 
of consolidation in the line of business is found, which 
is confirmed by the incrementally growing market por-
tion of the retail chains – in 2005 hyper-markets and dis-
counters report a poor presence on the Bulgarian mar-
ket, while in 2015 their percentage on the fast-turnover 
commodities reaches 42% along with supermarkets as a 
result of which in 2005 the percentage of mini-market 
sales drop from 50% to 27% in 2015 [1, p. 19]. On the 
other hand, these processes are related to a growing time 
for purchases as well to creating a relative chaos among 
consumers. The latter reflects unfavorably on the con-
sumer loyalty against retail chains and trade marks.

The big volume of commodities included in the retail 
assortment complicates the supply chain of the retail 
chains and entails an increase of costs. The bad man-
agement of the commodity amounts on hand in the retail 
dealerships creates conditions for the existence of out-
of-stocks, i.e., insufficient amounts of individual com-
modities. One can define as missing all articles, which 
are not present at their place on the shelf and cannot be 
recovered by the consumers. We can highlight the rea-
sons: displacement or wrong arrangement of the shelves, 
hiding products behind others, often competitive, the 
so-called cannibalization of the shelf. The shortages 
of articles may arise owing to wrong transportation of 
commodities by the distribution center to the retail deal-
ership or due to wrong decisions of the shop’s person-
nel. The issues with the amounts on hand may be due 
to wrong accounting in the accounting system, wrong 
labeling, damaged or recalled commodities [1, p. 20].

In the specialized literature the complexity of setting 
up an effective assortment is perceived in relationship with 
carrying out category management. Along these lines the 
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evaluation of the commodity categories and the analysis 
of the trends for their development should be conducted 
with the help of appropriate indicators such as: the con-
sumers, the market, the retail chain and the producers.

The key idea of the new approach to organizing the 
assortment management consists in the division into com-
ponents – the entire assortment is divided into its constit-
uent categories, classification clusters and sub-systems 
[4, p. 80-81]. Such an approach to the assortment manage-
ment receives the name «category management». Unlike 
the traditional organization of management, category 
management presupposes specialization not by functions, 
but by managerial categories.

Such researchers as S. Basuroy, M. Mantrala, R. Rock-
ney, define the essence of category management as an 
independent type of professionally conducted activity 
on managing the retail assortment, which is directed at 
developing the assortment in conformity with the volume 
and structure of the demand given the highest effective 
utilization of financial, material, informational and labor 
resources. Such a system of management, including defi-
nite principles, functions, methods, and organizational 
structure allowing for the coordination of the interests 
of consumers and retail dealerships in a strategy for the 
development of assortment [5, p. 16-32].

In its nature the process of developing an effective 
assortment is based on primary preconditions such as: 
determining the commodity categories and establishing 
their structure [4, p. 96-97]. Assortment can be set up 
at the level of enterprise, chain or individual shop. On 
its part the structure of commodity categories must be 
focused on the lowest level of segmentation expressed in 
the so-called Stock-Keeping Unit – SKU. In the special-
ized literature in English SKU designates the minimum 
quantity the commodity amount on hand can be divided. 
This indicator is actively used in retail activity because 
it secures the accounting and planning of the commod-
ity reserves and it also facilitates the prognosticating 
of the volumes of the salesman’s sales. Retail assort-
ment includes thousands of commodity clusters with 
stock-keeping units, the effective control on supplies 
and reserves being a complicated logistical task. Qual-
ity management of SKU is a fundamental and important 
goal of retailers, linked to increasing the profit unit real-
ized on a square meter retail surface area [6, p. 67]. 

The realizable and successful steps of the process of 
developing an effective retail assortment used by retail 
chains may be reduced to the following: See Fig. 2.

Upon conducting of each of the above steps a quan-
titative and qualitative evaluation is accomplished 
of a number of parameters related to the assortment, 
including the distribution of shelf space, the applied 
methods of pricing and the organization of the promo-
tional events. For the conducting of such a compound 
evaluation it is necessary to juxtapose the current and 
the recommended assortment. Along these lines one of 
the key emerging problems is the insufficient data base 
for the market. Retail chains employ various sources of 
information support and carry out assortment analysis 
along the following lines: determining the market role 
of the individual commodity categories based on using 

data on the consumer requirements; comparing the 
correspondence between sales by commodity clusters, 
categories and sub-categories and the planned indica-
tors for the turnover and marginality, special attention 
being paid to the commodity categories whose dynamic 
does not correspond to the planned indicators; conduct-
ing АВС-analysis and XYZ-analysis of the assortment 
and establishing the leaders in the distribution channels; 
conducting an analysis of the assortment of the competi-
tive retail chains and evaluating the level of covering the 
competitive commodity categories with stock-keeping 
units; juxtaposing the price and assortment strategy of 
the retail chain and of its direct competitors; determining 
the hierarchy of the consumer requirements; working out 
recommendations for altering the commodity categories 
in accordance with the results of the conducted analysis 
[7, p. 934-951].

 

Effective 
assortment 

Determining 
the structure 

of the 
assortment 

Evaluation of 
the stock-

keeping units 

Excluding of 
stock-keeping 
units from the 

retail 
assortment 

Adding new 
stock-keeping 

units to the 
assortment 

Compiling a 
final list of the 
stock-keeping 

units 

Comparing 
and 

evaluating of 
the results 

Fig. 2. Process of developing an effective retail 
assortment [8, p. 16] 

The availability of various types of data is necessary. 
In the absence of one or another type of data the analy-
sis is incomplete and the conclusions are insufficiently 
backed with arguments. For this reason within the cate-
gory management upon forming an effective assortment 
the degree of trustworthy cooperation between retail 
chains and producers is crucial. Through the instruments 
of category management the efforts of the retail chains 
and of the producers can be consolidated. The combin-
ing of data allows for the appropriate conducting of the 
entire process of forming an effective assortment. 

Conclusions and recommendations. The attempt 
made at clarifying the theoretical foundations of the 
development of an effective retail assortment is grounds 
for drawing the following important conclusions:

Firstly: Effective assortment must be developed 
within the framework of the process of managing com-
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modity categories under the conditions of securing a 
lasting consumer flow, stimulating repeated purchases, 
securing the planned level of sales and creating compet-
itive advantages for retail chains’ activities.

Secondly: The implementation of methodological 
instruments enables the singling out of the key steps of 
the process of developing and effective retail assortment 

facilitating the demanded growth of the volume of sales, 
increasing the realized revenues and of the profit formed 
by retail activity.

In light of the studied problems one can sum up that 
the leverages of the creation and support of an effective 
assortment find expression in enhancing the steadiness 
of retail chains’ market positions.
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В современном мире одним из самых больших препятствий перед бизнес-процессом создания эффективного 
ассортимента является оптимальное использование наличных ресурсов, заключающееся в реализации макси-
мальной прибыли посредством маркетинговых, торговых и операционных ресурсов, которыми оперируют на 
одном квадратном метре торговой площади. С точки зрения торговой цепи эффективный ассортимент обеспе-
чивает устойчивый потребительский поток, стимулирует повторные посещения потребителей, гарантирует 
запланированный уровень продаж, отвечает самым высоким требованиям в любой момент времени. Таким 
образом создаются преимущества для деятельности торговой цепи. Цель настоящей разработки – интерпре-
тировать реляцию между эффективным торговым ассортиментом и товарными категориями. Достижение 
поставленной цели диктует необходимость рассмотрения базовых теоретико-методологических постановок 
процесса разработки эффективного торгового ассортимента и выделения последовательности отдельных 
шагов его осуществления. В этой исследовательской области особую значимость имеет соблюдение теоре-
тико-методологических и практических достижений на национальном и международном уровне.
Ключевые слова: торговая цепь; процесс разработки эффективного торгового ассортимента; эффективность 
торгового ассортимента; товарные категории.
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У статті розглянуто сутність облікової політики бюджетних установ, визначені суб’єкти обліку дер-
жавного сектору. Проведено аналіз особливостей формування облікової політики бюджетних установ 
відповідно до вимог міжнародних стандартів.
Ключові слова: облікова політика, бюджетні установи, організація обліку, державний сектор.

Постановка проблеми. В умовах інтеграції Укра-
їни до Європейського економічного простору виникає 
необхідність адаптації економічної, обліково-аналітич-
ної інформації до міжнародних стандартів. Організація 
бухгалтерського обліку у бюджетних установах роз-
починається із формування облікової політики, тому 
що вона є основою ведення бухгалтерського обліку в 
установі. При формуванні облікової політики слід вра-
хувати те, що бюджетні установи здійснюють свою 
діяльність від імені держави та відповідно до чин-
ного законодавства. Саме тому процес удосконалення 
обліку обов’язково має супроводжуватись рядом захо-
дів з боку держави. Уряд намагається модернізувати і 
наблизити організацію облікового процесу в бюджет-
них установах до міжнародних стандартів.

Перехід на ведення бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі за НП(С)БОДС вимагає нових під-
ходів до його організації та формування облікової 
політики. У теоретичному аспекті питання обліко-
вої політики комерційних підприємств опрацьовано 
досить суттєво. Стосовно бюджетних установ, то тут 
залишається ще багато невизначеностей, через необ-
хідність чіткого дотримання чинного законодавства, 
що постійно реформується. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням проблем формування облікової політики 
бюджетних установ займаються такі науковці, як: 
Костишин Н.С., Свірко С.В., Лень В.С., Кудіна І., 
Черкашина Т.В., Сизоненко О.В. та інші.

Завданням статті є обгрунтування особливостей 
формування облікової політики бюджетних установ 
і дослідження організаційно-методичних аспектів 
формування її елементів в контексті НП(С)БОДС.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний стан перехідної економіки України вима-
гає оновлення та адаптації чинного законодавства 
до Європейських стандартів. Зокрема необхідні нові 
підходи до організації обліку та до формування облі-
кової політики бюджетних установ у зв’язку з пере-
ходом на НП(С)БОДС.

Перш ніж перейти до розгляду проблем форму-
вання облікової політики державного сектору вважа-

ємо доцільним визначитись із суб’єктами, які безпо-
середньо будуть застосовувати цю облікову політику.

У Передмові Міжнародних стандартів бухгалтер-
ського обліку для державного сектору надано чіткий 
перелік суб’єктів державного сектору:

– національні уряди; 
– регіональні органи управління (наприклад, 

штатів, провінцій, територій); 
– місцеві (наприклад, міські, районні (селищні)) 

органи управління; 
– відповідні державні суб’єкти господарювання 

(наприклад, агенції, правління, комісії та підпри-
ємства).

У Національному положенні (стандарті) бух-
галтерського обліку в державному секторі (далі  
П (С)БОДС) 101 «Подання фінансової звітності» 
зазначено, що суб’єкти державного сектору – це 
суб’єкти бухгалтерського обліку в державному сек-
торі, зокрема: 

– розпорядники бюджетних коштів; 
– Державне казначейство; 
– державні цільові фонди [8].
Бюджетним кодексом України визначено, що роз-

порядник бюджетних коштів – це бюджетна уста-
нова в особі її керівника, уповноважена на отри-
мання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних 
зобов’язань та здійснення витрат бюджету [2]. 

Бюджетними установами є органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування, а також 
організації, створені ними у встановленому порядку, 
що повністю утримуються за рахунок відповідно 
державного чи місцевого бюджету. У той же час 
суб’єкти з державною часткою в статутному фонді 
50 і більше відсотків або на господарську діяльність 
яких держава має право вирішального впливу не є 
бюджетними установам, а отже, і не є суб’єктами 
державного сектору, що суперечить загальноприй-
нятим міжнародним підходам. 

Для того щоб ведення бухгалтерського обліку 
було максимально прозорим і забезпечувало ефек-
тивність облікових процедур необхідно приділити 
увагу правильній його організації. Організацію бух-
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галтерського обліку можна визначити як науково 
обґрунтовану сукупність умов, за яких найбільш 
економно і раціонально здійснюється збирання, 
оброблення і зберігання бухгалтерської інформа-
ції з метою оперативного контролю за ефективним 
використанням майна суб’єкта господарювання та 
надання користувачам неупередженої інформації 
для прийняття управлінських рішень [24].

Необхідність формування і затвердження обліко-
вої політики в бюджетних установах обгрунтоване в 
Законі України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» [21]. Відповідно до цього 
Закону підприємство самостійно обирає форми орга-
нізації бухгалтерського обліку та: 

– визначає за погодженням з власником (власни-
ками) або уповноваженим ним органом (посадовою 
особою) відповідно до установчих документів облі-
кову політику підприємства; 

– обирає форму бухгалтерського обліку як певну 
систему регістрів обліку, порядку і способу реєстра-
ції та узагальнення інформації в них з додержанням 
єдиних засад, встановлених цим Законом, та з ура-
хуванням особливостей своєї діяльності і технології 
обробки облікових даних; 

– розробляє систему і форми внутрішньогоспо-
дарського (управлінського) обліку, звітності і контр-
олю господарських операцій, визначає права праців-
ників на підписання бухгалтерських документів; 

– затверджує правила документообороту і техно-
логію обробки облікової інформації, додаткову сис-
тему рахунків і регістрів аналітичного обліку; 

– може виділяти на окремий баланс філії, пред-
ставництва, відділення та інші відокремлені підроз-
діли, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, з 
наступним включенням їх показників до фінансової 
звітності підприємства; 

– визначає доцільність застосування міжнарод-
них стандартів (крім випадків, коли обов’язковість 
застосування міжнародних стандартів визначена 
законодавством). 

Досліджуючи сутність облікової політики розгля-
немо законодавче трактування цього поняття. Згідно 
із Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», облікова політика – 
це сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються підприємством для складання та 
подання фінансової звітності [22]. 

За Міжнародним стандартом бухгалтерського 
обліку державного сектору 3 «Чистий надлишок або 
дефіцит за період, суттєві помилки та зміни в облі-
кові політиці», під обліковою політикою розуміють 
конкретні принципи, основи, домовленості, правила 
та процедури, прийняті суб’єктом господарювання 
для складання та подання фінансових звітів [7].

Аналізуючи ці два трактування видно, що визна-
чення облікової політики за Законом України та 
МСБОДС майже ідентичні, що свідчить про їх 
наближення.

У економічній літературі визначено, що облікова 
політика це сукупність облікових принципів, мето-
дів, процедур та заходів для забезпечення якісного, 

безперервного проходження інформації від етапу 
первинного спостереження до узагальнюючого – 
складання фінансової звітності.

Отже, облікову політику бюджетної установи 
можна розглядати як сукупність прийомів, методів і 
способів організації та форм бухгалтерського обліку, 
прийнятих установою на основі загальних правил 
та враховуючи особливості діяльності і за допомо-
гою яких здійснюється керівництво бухгалтерським 
обліком в особі уповноважених на те законодавчих 
та виконавчих органів влади.

Згідно із НП(С)БОДС 125 облікова політика 
суб’єкта державного сектора визначається розпоряд-
чим актом, у якому мають бути встановлені методи 
обліку, оцінки, процедури котрі має застосовувати 
суб’єкт та щодо яких нормативно-правовими актами 
з бухгалтерського обліку передбачено більше ніж 
один варіант. Методи оцінки, обліку та процедур, 
що мають лише один варіант до розпорядчого акта 
включати недоцільно [13].

Відповідальність за процес формування або 
зміни облікової політики враховуючи особливості 
діяльності бюджетної установи покладена на голов-
ного бухгалтера, з подальшим затвердженням наказу 
про облікову політику керівником установи і з пого-
дженням із головним розпорядником бюджетних 
коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів 
самостійно затверджують облікову політику на під-
ставі розпорядчого документа керівника. Затвердже-
ний наказ набуває чинності з 1 січня нового кален-
дарного року [4].

Мета облікової політики впровадження на кон-
кретній установі методів ведення бухгалтерського 
обліку, які забезпечать достовірність фінансової 
звітності, якісне кошторисне планування, нада-
дуть користувачам повну, правдиву та неуперед-
жену інформацію щодо діяльності установи. Відпо-
відно до окресленої мети можна виділити наступні 
завдання облікової політики бюджетних установ:

1) закріплення базових принципів організації та 
ведення бухгалтерського обліку, планування діяль-
ності бюджетної установи;

2) своєчасне попередження негативних явищ у 
фінансово-господарській діяльності;

3) виявлення і ефективне використання внутріш-
ньогосподарських резервів

4) контроль за наявністю та рухом як бюджетних, 
так і позабюджетних засобів, їх цільовим призначен-
ням та раціональним використанням.

При формуванні наказу про облікову політику 
необхідно враховувати такі фактори:

– організаційно-правовий статус суб’єкта госпо-
дарювання;

– організаційна структура; 
– кадрове та матеріально-технічне забезпечення; 
– бухгалтерська служба утворюється як самостій-

ний структурний підрозділ або централізована бух-
галтерія бюджетної установи, якій підпорядковані 
інші бюджетні установи;

– політика держави у сфері бухгалтерського 
обліку [4].
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Як відомо, однією з особливостей бухгалтер-
ського обліку бюджетних установ є суворе регулю-
вання низкою нормативно-правових актів. На сьо-
годні в процесі реформування бюджетного обліку з 
01 січня 2015 року відповідно до Наказу Мін. Фін. 
України «Про затвердження національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному 
секторі» введені в дію перші дев’ять Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі:

121 «Основні засоби»;
122 «Нематеріальні активи»;
123 «Запаси»;
125 «Зміни облікових оцінок та виправлення 

помилок»;
127 «Зменшення корисності активів»;
128 «Зобов’язання»;
130 «Вплив змін валютних курсів» (окрім розділу ІІІ);
132 «Виплати працівникам»;
133 «Фінансові інвестиції».
З 1 січня 2017 р. вступають в дію ще 5  

НП(С)БОДС:
102 «Консолідована звітність»
103 «Фінансова звітність за сегментами»
124 «Доходи»
126 «Оренда»
129 «Інвестиційна нерухомість»
Запровадження НП(С)БОДС із 01 січня 2015 року 

потребує перегляду та формування нового розпо-
рядчого документу про облікову політику у кожній 
бюджетній установі. Вважаємо, що наказ про облі-
кову політику суб’єкта державного сектора необ-
хідно формувати з урахуванням нововведених норм 
положень. На наш погляд, методичні рекомендації 
щодо облікової політики суб’єкта державного сек-
тору, вирішують низку проблем, що мають місце 
під час формування облікової політики установи 
тому, що чітко визначають елементи, які мають бути 
визначенні в наказі про облікову політику [6]:

1. Загальні елементи
– Межа суттєвості 
– Тривалість операційного циклу
2. Основні засоби (відповідно до  

НП(С)БОДС 121) [9]
– Одиниця обліку
– Критерій визнання основних засобів активом
– Оцінка та переоцінка об’єкта основних засобів
– Строки корисного використання основних засобів
– Метод амортизації
3. Нематеріальні активи (відповідно до норм  

НП(С)БОДС 122) [10]
– Критерії визнання
– Класифікація
– Оцінка та переоцінка об’єкта нематеріальних 

активів
– Строки використання
– Метод амортизації
4. Запаси (відповідно до норм НП(С)БОДС 123) [11]
– Одиниця обліку
– Критерій визнання
– Первісна оцінка та на дату балансу

– Порядок розподілу транспортно-заготівельних 
витрат

– Оцінка вибуття
– Періодичність визначення середньої собівар-

тості одиниці запасів
5. Доходи (відповідно до норм НП(С)БОДС 124) [12]
– Класифікація
– Визнання та оцінка доходів від обмінних та 

необмінних операцій
6. Витрати (відповідно до норм НП(С)БОДС 135) [21]
– Класифікація
– Визнання та оцінка витрат
– Собівартість реалізованої продукції (робіт, 

послуг)
– Перелік і склад статей калькулювання виробни-

чої собівартості продукції
7. Виплати працівникам (відповідно до норм  

НП(С)БОДС 132) [18]
– Класифікація
– Визнання
8. Зобов’язання (відповідно до норм  

НП(С)БОДС 128) [14]
– Класифікація
– Визнання
– Оцінка
9. Фінансові інструменти (відповідно до норм  

НП(С)БОДС 134) [20]
– Класифікація
– Визнання
– Первісна оцінка
– Оцінка на дату балансу
10. Фінансові інвестиції (відповідно до норм  

НП(С)БОДС 133) [19]
– Визнання
– Класифікація
– Первісна оцінка
– Оцінка на дату балансу
11. Будівельні контракти (відповідно до норм 

НП(С)БОДС 131) [17]
– Визнання доходів та витрат
– Оцінка доходів
– Оцінка витрат
12. Валютні операції (відповідно до норм  

НП(С)БОДС 130) [16]
– Відображення під час первісного визнання
– Перерахунок авансу
– Порядок перерахунку витрат на відрядження
– Порядок перерахування виплат працівникам
– Порядок перерахунку статей фінансової звіт-

ності
13. Інвестиційна нерухомість (відповідно до норм 

НП(С)БОДС 129) [15]
– Критерій визнання активом
– Первісна оцінка
– Оцінка після визнання 
В процесі формування облікової політики 

суб’єкти державного сектору повинні самостійно 
визначити оптимальні для установи варіанти, але у 
межах вказаних.

На сьогодні головний бухгалтер бюджетної уста-
нови має можливість формувати облікову полі-
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тику установи із врахуванням вимог лише тих  
НП(С)БОДС, що розпочали діяти з 01 січня 2015 року 
і методичних рекомендаціях обліку об’єктів. Облікова 
політика суб’єкта державного сектору має передба-
чати постійне (із року в рік) застосування прийнятої 
стабільної облікової політики і підтримувати принцип 
послідовності. Зміна облікової політики суб’єкту дер-
жавного сектору може відбутися у виняткових випад-
ках, прямо встановлених в НП(С)БОДС. Перегляд 
облікової політики має бути обґрунтований.

Необхідно зазначити, що облікова політика може 
бути змінена з початку року у таких випадках:

1. Змінюються вимоги органу, який здійснює 
функції з державного регулювання методології бух-
галтерського обліку та фінансової звітності;

2. Зміни облікової політики забезпечать більш досто-
вірне відображення подій (операцій) у бухгалтерському 
обліку і фінансовій звітності. Водночас не вважається 
зміною облікової політики: прийняття облікової полі-
тики для подій і господарських операцій, які відрізня-
ються за змістом від попередніх; прийняття нової облі-
кової політики для подій або господарських операцій, 
які не відбувалися раніше або не були суттєвими.

Слід зазначити, що згідно із НП(С)БОДС 125 
вплив зміни облікової політики на події та госпо-
дарські операції минулих періодів відображається у 
звітності шляхом:

1. Коригування сальдо фінансових результатів 
попередніх періодів на початок звітного року;

2. Подання порівняльної інформації щодо попе-
редніх звітних періодів.

У разі зміни облікової політики суб’єкта держсек-
тора облікова політика (із урахуванням змін) дода-
ється до річної фінансової звітності у формі опису 
чи додається копія розпорядчого документа.

Висновки. Облікова політика бюджетної уста-
нови – це сукупність конкретних прийомів, мето-
дів і способів організації бухгалтерського обліку, 
прийняті установою відповідно до законодавства і 
особливостей діяльності. Для бюджетного процесу 
раціональна організація облікової політики є досить 
вагомим елементом ефективного використання 
цільових бюджетних коштів. В процесі модернізації 
системи бухгалтерського обліку необхідно форму-
вати облікову політику установ державного сектору 
відповідно до НП(С)БОДС.
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У статті розглянуто сутність інноваційної політики, її особливості у ресторанному господарстві. 
Було досліджено методики оцінки ефективності інноваційної політики на підприємстві ресторан-
ного господарства. Проаналізовано систему показників оцінки ефективності інноваційної політики 
підприємства ресторанного господарства та процес формування ефективної інноваційної політики. 
Акцентовано увагу на прийняття рішення щодо реалізації інноваційної політики, враховуючи рівень 
ефективності її інтегрального показника. Було запропоновано матрицю вибору інноваційної стратегії 
та напрямів інноваційної політики залежно від рівня ефективності інноваційної політики.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційна політика, інноваційні стратегії, 
інтегральний показник ефективності, комплексний показник ефективності, підприємства ресто-
ранного господарства.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сьогодні стратегічні цільові напрямки багатьох 
країн світу спрямовані на створення передумов для 
переходу економіки на інноваційну соціально-орієн-
товану модель розвитку.

Характер сучасного розвитку економіки, обу-
мовлений наявністю кризових явищ, стимулює усі 
галузі національного господарства до пошуку ради-
кальних шляхів розвитку і активізації інноваційної 
діяльності. Однією з найбільш чутливих до змін еко-
номічної кон’юнктури є ресторанна індустрія. У цих 
умовах пріоритетною стає інноваційна діяльність 
спрямована на забезпечення конкурентоспромож-
ності ресторанної продукції та ефективності бізнес-
проектів [2; 4].

Таким чином, економічний розвиток підприємства 
ресторанного господарства базується не тільки на 
ресурсному, але й на загальноекономічному потенці-
алі, в основі якого формується інноваційна політика 
ресторану. Якщо така політика відсутня на підприєм-
стві або розвивається вкрай повільно й стихійно, то 
для підприємства існує реальна небезпека розвитку 
глибокої економічної кризи, особливо за умови пере-
ходу на більш високий технологічний рівень.

У результаті інноваційної діяльності народжу-
ються нові ідеї, нові й удосконалені продукти, нові 
чи удосконалені технологічні процеси, з’являються 
нові форми організації і управління різними сфе-
рами економіки та її структур. Результати інновацій-
ної діяльності можуть виникати у вигляді інновацій-
ної продукції, що може мати конкретну речовинну 
форму або бути у вигляді нематеріального активу 
(наприклад, ноу-хау) [3].

Актуальність теми. Тема є актуальною, тому що 
ефективність діяльності підприємства ресторанного 
господарства в ринковій економіці, особливо в умо-
вах жорсткої конкуренції, безпосередньо залежить 
від активізації інноваційної діяльності підприємств 

та реалізації їх ефективної інноваційної політики. 
Зміни в ринковому середовищі створюють умови, 
які вимагають удосконалення методів і форм госпо-
дарювання і, як наслідок, визначають нові підходи до 
вирішення економічних питань управління іннова-
ційною діяльністю. Різноманітність інновацій і захо-
дів їх реалізації, самостійність підприємців у виборі 
різних напрямів інноваційної політики підприємства 
ускладнюють проблему у визначення найбільш при-
йнятного й ефектного з них.

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідження 
теоретичних аспектів інноваційної політики під-
приємства, відображені в працях таких зарубіжних 
науковців, як Й. Шумпетера, М. Хучека, Б. Твіса, 
Б. Санто, Л. Харта, М. Портера, Х. Хауштайна, 
Т. Брайана, О. Волкова та інші [1]. 

Фундаментальні аспекти розвитку ресторанної 
справи України знайшли своє відображення у працях 
таких вчених, як А. Усіна, Н. П’ятницька, Н. Пол-
стяна, І. Хваліна, О. Іванік, Г. Мунін, А. Змійов 
[2; 3; 5]. Перспективами і проблемами розвитку інно-
вацій у ресторанному господарстві займаються такі 
провідні вітчизняні науковці як Українець А., Пере-
січний М., Тутельян В, Тихомирова Н. Дискусійність 
питань управління інноваційною діяльністю на під-
приємствах ресторанного господарства – зокрема в 
наукових працях В. Пустуна, Г. П’ятницької, В. Кар-
секіна, Н. Власової, М. Чорної, В. Сідун, Г. Постнова 
та ін., дозволили визначити низку недостатньо дослі-
джених питань, які стримують процес управління 
інноваційною діяльністю та знижують ефективність 
реалізації інноваційної політики підприємств ресто-
ранного господарства [1; 6]. 

Однак, незважаючи на вище перераховані дослі-
дження, на сьогодні не сформовано єдиного чіткого 
визначення поняття «інноваційний розвиток підпри-
ємства». При цьому, інноваційний розвиток підпри-
ємства досить часто ототожнюють із поняттям його 
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розвитку в цілому, але це не завжди є доречним. Недо-
статньо вивченими лишаються і аспекти встановлення 
передумов інноваційного розвитку непромислових 
підприємств. Так, наприклад, хоча деякі питання 
інноваційного розвитку у сфері ресторанного госпо-
дарства вже висвітлювались у працях Г. П’ятницької, 
Н. П’ятницької, Л. Яцуна, О. Борисової та інших, 
передумови цього розвитку для різних закладів рес-
торанного господарства все ще не визначено [1].

Мета статті. Метою є дослідження оцінки ефек-
тивності інноваційної діяльності на підприємстві 
ресторанного господарства.

Виклад основного матеріалу. В Україні на зако-
нодавчому рівні оголошено пріоритетність страте-
гічного курсу на інноваційний розвиток економіки. 
Про це, зокрема, свідчить прийнята «Стратегія 
інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки 
в умовах глобалізаційних викликів», з метою ство-
рення в країні організаційних, економічних та інших 
умов для підвищення ефективності інноваційної 
діяльності організацій та розвитку національної 
інноваційної інфраструктури. Також було прийнято 
Закон України «Про пріоритетні напрями інновацій-
ної діяльності в Україні» [1]. 

Основними першочерговими завданнями підпри-
ємств ресторанного господарства, діяльність яких 
орієнтована на ефективний, довгостроковий, посту-
повий розвиток, виступають забезпечення стійких 
конкурентних переваг, завоювання міцних ринкових 
позицій, збільшення обсягу реалізованої продукції й 
чистого прибутку. Дуже важливим елементом такої 
діяльності є формування інноваційної політики. 

Для забезпечення постійного оновлення про-
дукції і вдосконалення виробничих процесів на під-
приємстві ресторанного господарства слід постійно 
виявляти поточні та майбутні проблеми, пов’язані 
зі зміною життєвого циклу продукції й техноло-
гій. Це означає здійснення пошукової інноваційної 
діяльності в різних напрямах з виділенням окре-
мих інноваційних проектів, пріоритетних на час їх 
актуалізації. Управління сукупністю інноваційних 
процесів визначає інноваційну політику підприєм-
ства, яка формується на основі певних принципів і 
встановлює зв’язок між розвитком підприємства і 
напрямами його інноваційної діяльності. Важливо, 
щоб інноваційна політика враховувала особливості 
сфери послуг [3]. 

Необхідність розроблення інноваційної полі-
тики підприємства обумовлена потребою в стра-
тегічному управлінні інноваційною діяльністю. За 
умов стрімкого науково-технічного прогресу своє-
часне та оперативне впровадження інновацій забез-
печують гнучкість, маневреність підприємства, 
його здатність пристосуватися до мінливого ото-
чення. Тому інноваційна політика підприємства має 
передбачати послідовну цілеспрямовану комплек-
сну інноваційну діяльність щодо зміни будь-якого 
із елементів бізнесу.

Інноваційна діяльність є невід’ємною складо-
вою виробничо-господарської діяльності підпри-
ємства, зорієнтованої на оновлення і вдосконалення 

його виробничих сил і організаційно-економічних 
відносин. Об’єктом інноваційної діяльності є інно-
вація. Інновації для сфери ресторанного господар-
ства визначають як кінцевий результат інноваційної 
діяльності, вона виступає у вигляді удосконалення 
організаційно-управлінського та торгово-технічного 
процесу з метою досягнення економічного та соці-
ального ефекту.

Основними причинами введення інновацій у під-
приємства ресторанного господарства є: 1) поси-
лення конкурентної боротьби та намагання одержати 
на ринку конкурентні переваги та максимізувати при-
буток; 2) зростання попиту споживачів, що можуть 
виникнути на підприємстві; 3) забезпечення пре-
стижу закладу; 4) впровадження наукових новинок у 
виробничий процес з метою покращення результатів 
діяльності підприємства [2; 4]. 

Інноваційну діяльність розглядають не лише 
як розв’язання технічних завдань щодо створення 
нового продукту, нової технології чи удоскона-
лення наявних, а й відбір перспективних науково-
технічних досягнень, своєчасне патентування 
винаходів, просування наукомістких товарів на 
ринок. В той час інноваційна політика підприєм-
ства полягає у розробці шляхів і механізмів впро-
вадження і використання інновацій у виробничій 
практиці з метою забезпечення розвитку еконо-
міки і підвищення її ефективності.

Економічна сутність поняття «інновація» для 
підприємства ресторанного господарства розгляда-
ється як результат інтелектуальної діяльності (про-
дукція, послуга, технологія, техніка, рішення), що 
вперше створюється (або удосконалюється) та (або) 
використовується в практичній діяльності окремих 
суб’єктів господарювання під час виробництва влас-
ної продукції та надання послуг, задовольняє попит 
споживачів і дає очікуваний результат. Виходячи з 
означеного, поняття «інноваційна політика» на рівні 
підприємства ресторанного господарства, слід роз-
глядати як комплекс принципів і заходів, що створю-
ють умови і спрямовані на вдосконалення основних 
процесів виробництва власної продукції та надання 
послуг підприємством під час реалізації інновацій-
ної стратегії. Спираючись на стратегічні цільові орі-
єнтири ефективності інноваційної політики (ефек-
тивність технічної, організаційно-технологічної та 
товарної інноваційної політики), запропоновано 
її визначення як спроможність досягнення цільо-
вих результатів від здійснення комплексу заходів, 
направлених на впровадження інновацій у господар-
ську діяльність підприємств у відношенні до витрат 
на їх реалізацію [3; 5]. 

Тобто, інноваційна політика підприємства спря-
мована на:

1) формування підходів до визначення позиції 
підприємства на ринку і напрямів його діяльності 
відповідно до ринкових тенденцій; 

2) прогнозування, формування програмно-цільо-
вих підходів до прийняття інноваційних рішень з 
метою обґрунтування та організаційного супроводу 
розробленої на перспективу концепції розвитку; 
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3) проведення робіт щодо вдосконалення існую-
чої технології та організації виробництва продукції, 
створення технологічної бази, яка уможливлюва-
тиме в подальшому ефективну реакцію на інновації, 
вимоги та потреби ринку [4].

У визначені інноваційної політики підприємства 
більш обґрунтованим є підхід, за яким інноваційна 
політика є складовою її інноваційної стратегії. Від-
повідно, під інноваційною політикою пропонується 
розуміти інструмент реалізації інноваційної страте-
гії, що може бути вираженою окремими заходами, 
реалізація яких спрямована на досягнення цілей як 
самої інноваційної політики, так і стратегії зокрема.

 Сутність інноваційної політики підприємства 
ресторанного господарства розглядається як комп-
лекс принципів і заходів, які створюють умови і 
спрямовані на вдосконалення основних процесів 
виробництва власної продукції та надання послуг 
підприємства для реалізації інноваційної стратегії. 

У сучасних умовах особливої актуальності набу-
вають питання класифікації інновацій і класифікації 
видів інноваційної політики, які сприяють ефектив-
ності прийняття управлінських рішень. Для підпри-
ємств ресторанного господарства класифікація видів 
інноваційної політики представлено у табл. 1. 

Тому для класифікацій інновацій було викорис-
тано класифікаційні ознаки інновацій як функцій 
підприємства, нові формати і напрями, нові послуги, 
новім організаційні рішення; для класифікації видів 
інноваційної політики було використано такі ознаки: 
напрям інноваційної діяльності, напрями науково-
технічного прогресу, цілі, термін, складність реалі-
зації і рівень ефективності. 

Таблиця 1
Класифікація видів інноваційної політики  
підприємств ресторанного господарства [3]

Ознаки 
класифікації Види інноваційної політики

1. За метою 
інноваційної 
діяльності

Зменшення собівартості, трудоміст-
кості, розширення асортименту, 
поліпшення умов праці, покра-
щення якості продукції (послуг)

2. За напрямами 
науково-техніч-
ного прогресу

Сприяння здоров’ю людини та 
безпеці харчування, вдосконалення 
технологічних процесів, підви-
щення технічного рівня підпри-
ємств, вдосконалення продукції та 
послуг, розвиток системи управ-
ління виробничим процесом

3. За напрямом 
інноваційної 
діяльності

Товарна, організаційно-техно-
логічна, управлінська, технічна, 
комбінована

4. За терміном Короткострокова, середньостро-
кова, довгострокова

5. За складністю 
реалізації

Проста, середньої складності, 
складна

6. За рівнем 
ефективності

Високий, середній, низький, 
неефективні зміни

Важливе значення для реалізації інноваційної 
політики має оцінка її ефективності, яку пропону-
ється розглядати як спроможність досягнення цільо-
вих результатів від здійснення комплексу заходів на 
впровадження інновацій у господарську діяльність 
підприємства у відношенні до витрат на їх реалізацію.

Оцінка ефективності інноваційної політики під-
приємства ресторанного господарства має базува-

 

1) коефіцієнт зміни віддачі 
нових основних засобів, 
2)коефіцієнт зміни 
продуктивності праці від 
інноваційної діяльності, 
3) коефіцієнт зміни індексу 
прибутковості інвестицій 
від інновацій;
4) коефіцієнт зміни 
рентабельності основних 
засобів від інновацій. 
 

1) коефіцієнт зміни товарообороту 
на 1 місце після впровадження 
інновацій, 
2) коефіцієнт зміни питомої ваги 
товарообороту за локальним 
сегментом , районом,
3) коефіцієнт зміни рентабельності 
продажу від впровадження 
інновацій,
4) коефіцієнт зміни рентабельності 
власного капіталу після 
впровадження інновацій 

1) коефіцієнт зміни 
віддачі від нових 
технологій, рішень,
2) коефіцієнт зміни 
рентабельності,
3) коефіцієнт зміни 
віддачі поточних 
витрат від нових 
технологічних 
рішень. 

 

Показники оцінки інноваційної політик підприємства ресторанного 
господарства

Ефективність технічної 
інноваційної політики

Ефективність організаційно-
технологічної інноваційної 

політики

Ефективність товарної 
інноваційної політики

Рис. 1. Система показників оцінки ефективності інноваційної політик  
підприємств ресторанного господарства
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тися на системі показників ефективності, які форму-
ються на підставі системного підходу за окремими 
напрямами інноваційної політики, визначено такі 
основні напрями її ефективності: ефективність 
технічної, організаційно-технологічної та товарної 
інноваційної політики.

Відповідно до напрямів інноваційної політики є 
система показників оцінки ефективності інновацій-
ної політики (ЕІП), що комплексно враховує основні 
критерії її ефективності та особливості підприємств 
ресторанного господарства (рис. 1) [1; 3].

Для підвищення об’єктивної оцінки економічної 
ефективності інноваційної політики використову-
ють коефіцієнти впливу (ваги) кожного показника в 
межах окремого напряму, які визначаються методом 
експертних оцінок.

Результативність, як ступінь ефективності реалі-
зації запланованої діяльності та досягнення запла-
нованих результатів дозволяє стверджувати, що кін-
цевий результат інноваційної діяльності у вигляді 
удосконаленого продукту є неповним, а відображає 
певний ступінь досягнення кінцевого результату 
«інновацій». 

Ефективність властива не будь-якій взаємодії, а 
лише цілеспрямованій, ефективність інноваційної 
політики підприємства доцільно визначати як досяг-
нення максимально можливого результату від ство-

рення, впровадження та комерціалізації наукових 
розробок (результату-інновації) [4; 6]. 

Технологія формування ефективної інноваційної 
політики складається з таких блоків: 1) підготовчий 
етап (створення інформативної бази, визначення 
цілей інноваційної політики підприємства ресторан-
ного господарства; попередня оцінка ефективності 
інноваційної політик, визначення «вузьких місць» та 
факторного впливу на здійснення інноваційної полі-
тики); 2) основний етап (розроблення та оцінка аль-
тернативних варіантів інноваційної політики, оцінка 
інвестиційних можливостей підприємства, реалі-
зація інноваційної політики); 3) заключний етап 
(моніторинг інноваційної політики, заключна оцінка 
ефективності інноваційної політики, здійснення 
коригувальних заходів.

Принципи на яких базується інноваційна політики 
підприємства: 1) переважання стратегічної спрямова-
ності, 2) цілеспрямованість, 3) комплексність, 4) пла-
номірність, 5) орієнтація на потреби ринку і спожива-
чів, 6) інформаційна забезпеченість [3; 5].

На основі проведених теоретичних досліджень 
виявлено, що існуючі підходи до оцінки ефектив-
ності інноваційної політики підприємств ресто-
ранного господарства стосуються лише окремих 
її аспектів, зокрема ефективності інновацій, що 
враховує найчастіше тільки науково-технічну скла-

Рис. 2. Алгоритм комплексної оцінки ефективності інноваційної політики 
підприємств ресторанного господарства
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дову інноваційної політики. Разом із тим, необхідно 
пам’ятати, що індивідуальність інноваційної полі-
тики підприємств ресторанного бізнесу визначає 
різні параметри від місця та часу виникнення інно-
вацій до техніко-економічних умов її впровадження. 
Для упорядкованості цих процесів, їх систематизації 
та оцінки впливу різних показників, Борисовою О.В. 
була запропонована комплексна оцінка ефективності 
інноваційної політики, яка найповніше і найточ-
ніше сприяє визначенню і моделюванню процесів 
управління на підприємстві, механізмів реалізації 
прийняття управлінських рішень щодо інноваційної 
політики (рис. 2). 

Для підвищення об’єктивної оцінки ефектив-
ності інноваційної політики використовують кое-
фіцієнти впливу (ваги) кожного показника в межах 
окремого напряму, які визначаються методом екс-
пертних оцінок. Враховуючи різноплановий харак-
тер змін окремих показників застосовують розраху-
нок інтегрального показника оцінки ефективності 
інноваційної політики, який сприяє вибору заходів 
для вдосконалення інноваційної діяльності та допо-
магає визначити відповідну інноваційну політику і 
стратегію підприємства ресторанного господарства. 
Розрахунки показників за всіма напрямами іннова-
ційної діяльності дають змогу вивести інтеграль-
ний показник ефективності інноваційної політики 
діяльності підприємства ресторанного господарства. 
Визначення інтегрального показника інновацій-
ної політики (ЕІП) враховує всі групи комплексних 
показників і розраховується наступним чином.

1. Інтегральний показник ефективності іннова-
ційної політики (ф. 1):

ЕІП=√𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸1 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸2 ∗ … .∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛
           (1)

де ЕІП – інтегральний показник ефективності 
інноваційної політики, 

EKv – комплексний показник ефективності інно-
ваційної політики підприємства за окремим напря-
мом v; n – кількість комплексних показників. 

2. Комплексний показник ефективності іннова-
ційної політики за окремим напрямом (ф. 2):

EKv = ∑ Wij × ψ                          (2)
Wij ̶ значення i-го показника в j-ому підприємстві; 

ψ – питома вага показника за експертною оцінкою 
(сума оцінок за напрямами дорівнює 1).

Цей методичний інструментарій дозволяє сис-
темно визначати ефективність інноваційної полі-
тики підприємства ресторанного господарства та 
приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо 
впровадження інновацій. 

Слід зазначити, що база показників може бути 
розширена залежно від цілей інноваційної полі-
тики [1; 3].

Отже враховуючи необхідність використання різ-
них напрямів та показників інноваційної політики 
підприємства ресторанного господарства визначено 
вагомість кожного показника у межах окремого 
напряму із застосуванням експертних оцінок. 

Ступінь узгодженості думок експертів перевіря-
ється за допомогою коефіцієнта координації. Відпо-
відно до комплексної оцінки застосовується матриця 
вибору інноваційної стратегії і напрямів інновацій-
ної політики (табл. 2) [5]. 

Таким чином, ефективна інноваційна політика – 
це рівень позитивного результату від комплексу 
заходів, направлених на запровадження інновацій у 
господарську діяльність підприємства, визначений і 
прийнятий підприємством.

Отже, для ефективного управління інновацій-
ною діяльністю підприємств ресторанного госпо-
дарства доцільно використовувати систему комп-
лексної оцінки ефективності інноваційної політики 
підприємств ресторанного господарства, що являє 
собою сукупність таких напрямів ефективності: 
ефективність технічної, організаційно-техноло-
гічної та товарної інноваційної політики, кожен з 
яких складається з низки конкретних показників, 
діагностика яких дозволяє комплексно розглянути 
основні фактори впливу на ефективність інновацій-
ної політики підприємств.

Висновки. Отже, можна зробити висновки, що 
інноваційна політика підприємства ресторанного 

Таблиця 2
Матриця вибору інноваційної стратегії та напрямів інноваційної політики  
залежно від рівня ефективності інноваційної політики

Напрями 
інноваційної 

політики

Інноваційні стратегії
Захисна 
«собака»

Стратегія стабільності 
«змія»

Міцна конкуренто-
спроможна «тигр»

Наступальна 
«дракон»

Організаційно-тех-
нологічна 

Нові організа-
ційні рішення 

або їх удоскона-
лення без зміни 

технології

Удосконалення технологіч-
них процесів

Удосконалення або 
використання нових 
організаційно-техно-

логічних процесів

Нові формати 
підприємств 
ресторанного 
господарства

Товарна Розширення 
асортименту

Удосконалення якості про-
дукції, послуг

Випуск нової продукції, нові фірмові 
страви

Технічна Модернізація 
основних засобів

Тех. переозбро-
єння

Рекон-
струкція

Введення нових 
основних засобів

Розширення на 
новій основі

РІВНІ ЕФЕКТИВ-
НОСТІ ІННОВА-
ЦІЙНОЇ ПОЛІ-

ТИКИ (ЕІП)
Низький рівень Середній рівень Високий рівень
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господарства є одним з економічних важелів його 
розвитку та підвищення конкурентоспроможності. 
Основні тенденції розвитку ресторанного госпо-
дарства відображають науково-технічний прогрес, 
соціальні та економічні процеси. Визначення сут-
ності інноваційної політики дає підстави ля виді-

лення її основних напрямів у ресторанному госпо-
дарстві. Визначення інтегрального та комплексного 
показників ефективності інноваційної політики 
надає змогу прийняти управлінське рішення щодо 
вибору інноваційної стратегії та напряму іннова-
ційної політики підприємства.
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ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА

Преор Е.В.
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Киевского национального торгово-экономического университета

У статье рассмотрено степень инновационной политике, её особенности в ресторанном хозяйстве. Было 
исследовано методики оценки эффективности инновационной политики на предприятии ресторанного хозяй-
ства. Проанализировано систему показателей оценки эффективности инновационной политике предприятий 
ресторанного хозяйства та процесс формирования эффективной инновационной политики. Акцентировано 
внимание на принятие решений для реализации инновационной политики, учитывая уровень эффективности 
её интегрального показателя. Было предложено матрицу выбора инновационной стратегий та направлений 
инновационной политики в зависимости от уровня эффективности инновационной политики.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная политика, инновационные 
стратегии, интегральный показатель эффективности, комплексный показатель эффективности, предприятия 
ресторанного хозяйства.
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В статті досліджено підходи вітчизняних та зарубіжних авторів до визначення дефініції «системно 
важливий банк». Проведено порівняльний аналіз методик щодо визначення системно-важливих бан-
ків, що були запропоновані Базельським комітетом та Національним банком України. Визначено 
основні недоліки вітчизняної методики визначення системно важливих банків в країні. Проаналізо-
вано кількість системно важливих банків за країнами світу, а також частку їх активів та капіталу в 
національних банківських системах. Надано рекомендації щодо вдосконалення методики визначення 
системно важливих банків в Україні, а також щодо підвищення регулятивних вимог до їх діяльності 
з боку Національного банку України.
Ключові слова: банк, cистемно важливий банк, показник системної важливості, Базельський комі-
тет, Національний банк України.

Постановка проблеми. Після кризи  
2008-2011 років питання визначення та регулю-
вання діяльності системних банків в банківських 
системах світу стало практично першочерговим. 
Це було викликано банкрутством банку «Lehman 
Brothers», одного з найкрупніших інвестиційних 
банків в США, що спричинило перетворення фінан-
сової кризи в США на світову. Для того, щоб утри-
мати на плаву інші системні банки у США, Феде-
ральна резервна система повинна була підтримати 
та рефінансувати більшість банків. Для запобігання 
загостренню фінансової кризи уряди багатьох країн 
світу змушені були підтримати і врятувати найбільші 
банки. У зв’язку з чим найбільш актуальним питан-
ням функціонування банківських систем світу стало 
дослідження та регулювання діяльності систем-
них банків, а Базельським комітетом було введено 
поняття глобальні системно важливі банки (G-SIBs).

З метою запобіганню повторенню подій 2008 
року, Базельським комітетом було розроблено спе-
ціальну методику виявлення та регулювання діяль-
ності системно важливих банків в національних 
банківських системах. Однак, чи дозволяє розро-
блена методика визначити системні банки в краї-
нах, що розвиваються. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В еко-
номічній літературі вивченням питання про визна-
чення та регулювання діяльності системно важли-
вих банків займалися такі вітчизняні та зарубіжні 
автори, як А. Анвар [1], Ф. Алєскеров [2], К. Баттис-
тон [3], Каушик [3], Г. Калдареллі [3], В. Новікова 
[4], П. Микеланджело [3], Ю. Пенікас [2], П. Прат 
[5], Д. Синки [6], K. Сорамекі [7], П. Таска [7]. 

Дослідження діяльності та регулювання сис-
темно важливих банків активно розвиваються. Зазна-
чимо, що сам термін «системно важливий банк» 

(systemically important bank) був офіційно закрі-
плений Радою з фінансової стабільності спільно 
із Базельським комітетом з питань банківського 
нагляду лише після кризи 2008–2009 рр. [8]. 

Метою дослідження є дослідження та оцінка 
підходів до визначення системних банків в націо-
нальних банківських системах на прикладі України.

Виклад основного матеріалу. Проблема сис-
темно важливих банків вперше була порушена 
19 вересня 1984 року американським конгресме-
ном Стюартом Б. МакКінні, який увів розмовний 
термін «занадто великий, щоб збанкрутувати» (too 
big to fail), що стосувалося порятунку банку «Кон-
тинентал Іллінойс» (Continental Illinois) [9]. На той 
час це питання не набуло сучасної гостроти, проте 
посприяло фундаментальним зрушенням у плані 
наукового дослідження місця та ролі системно важ-
ливих банків.

Справді беззаперечним є факт ефективності вели-
ких банків, як і факт гнучкості малих і середніх. Але 
потенційна системна загроза, яку становлять великі 
банки, переважає ті вигоди, які, як традиційно вважа-
ється, вони дають клієнтам та інвесторам. Ці інсти-
тути при продовженні свого зростання, – як правило, 
динамічнішого, порівняно з економікою і бюджетом 
держави, – створюють загрозу колапсу всієї фінан-
сової системи внаслідок неспроможності покрити 
ризики в разі їх банкрутств. Органи регулювання 
втрачають контроль над ризиками, пов’язаними з 
діяльністю таких установ, а їхній капітал, який має 
бути буфером для системних ризиків, стає не лише 
занадто малим, а й неякісним. Це зумовлює виник-
нення проблеми недобросовісної поведінки сис-
темно важливих банків (moral hazard risk) [10], які, 
потрапляючи в зону необґрунтовано високого рівня 
ризиків, упевнені, що у випадку виникнення будь 
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яких проблем вони зможуть розраховувати на опо-
середковану або безпосередню підтримку держави. 

Збільшення обсягів суверенних боргів, подальша 
інфляція, соціальна напруга, можливе зростання 
податкового навантаження – ось імовірна ціна за 

порятунок великих банків. Світова фінансова криза, 
що розпочалася в США у серпні 2008 року, зму-
сила усвідомити всю гостроту проблеми наслідків 
ризикованої діяльності системно важливих банків. 
Погіршення показників діяльності великих фінан-

Таблиця 1
Підходи авторів до визначення поняття «системно важливий банк»
№ Автор Зміст

1 Національний банк 
України [11]

Банк, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, діяль-
ність якого впливає на стабільність банківської системи;

2
Базельський комітет 
з питань банківського 
нагляду [8]

Фінансова установа, банкрутство або можливі проблеми якої призвели б до зна-
чних збитків для всієї фінансової системи та для економіки в цілому через їхній 
розмір, складність та системну взаємопов’язаність

3 Міжнародний валют-
ний фонд [12]

Банк, діяльність якого може спровокувати ризик порушення процесу надання 
фінансових послуг, що призведе до погіршення функціонування частини чи всієї 
фінансової системи, та становить загрозу негативних наслідків для реального сек-
тору економіки

4 Рада з фінансової 
cтабільності [13] 

Фінансова установа, чиє банкрутство або некоректна діяльність, через її розмір, 
складність та системну взаємопов’язаність, призведе до значних проблем у функці-
онуванні фінансової системи та економічній діяльності взагалі

5 Новікова В. [4] Великі, тісно пов’язані з іншими банки, вихід яких з ринку може завдати значних 
збитків економіці

6 Алєскеров Ф,  
Пенікас Г. [2]

Велика кредитна організація, істотне погіршення стану або банкрутство якої може 
спричинити серйозні проблеми у фінансовій системі, що негативно позначиться на 
реальному секторі економіки

7 Прат П. [5]
Банк або іншу фінансову установу можна вважати системно важливою, якщо її 
банкрутство або порушення її діяльності матиме значний негативний вплив на 
фінансову систему

8 Анвар Я. [1] Банк, банкрутство якого чи його проблемний стан можуть спричинити фінансову 
кризу при прямій дії або слугувати спусковим механізмом для поширення шоків 

Таблиця 2
Порівняльна характеристика методик визначення системно важливих банків,  
що розроблені Базельським комітетом та Національним банком України 

№ Методика Національного банку України Методика Базельського комітету
Показники % Показники %

1 - - Міжнародні вимоги 10
2 - - Міжнародні зобов’язання 10
3 Загальні активи (РА) 35 Сукупні активи 20
4 - - Фінансові активи 6,67
5 - - Фінансові пасиви 6,67

6

Кредити, що надані суб’єктам господарювання 
за видами економічної діяльності, які класифі-
куються за секцією «А» (сільське господарство), 
«В» – «Е» (промисловість), «F» (будівництво) 
КВЕД (ДКрю)

15 Частка ринкового фінансування (who lesale 
funding) у сукупних зобов’язаннях 6,67

7 Кошти фізичних осіб, суб’єктів господарювання 
та небанківських фінансових установ (РВфю) 35 Активи на зберіганні в банку 6,67

8 - - Обсяг розрахунків, здійснюваних через пла-
тіжні системи 6,67

9 - - Обсяг розміщених заявок на ринку цінних 
паперів 6,67

10 - - Номінальна вартість похідних фінансових 
інструментів на позабіржовому ринку 6,67

11 - - Активи третього рівня 6,67

12 - - Обсяг торгового портфеля то портфеля цін-
них паперів на продаж 6,67

13 Кошти, розміщені в інших банках (ВКрб) 7,5 - -
14 Кошти залучені від інших банків (ВКб) 7,5 - -

Складено за [11; 8]
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сових установ поширило шоки через усю фінансову 
систему і завдало удару сектору реальної економіки.

Визначення поняття «системно важливий банк» 
має декілька інтерпретацій (див. таблицю 1), які різ-
няться залежно від критеріїв системної важливості. 

Одне з поширених визначень твердить, що фінан-
сова інституція може вважатися системно важли-
вою, тільки якщо її банкрутство або неможливість 
продовження діяльності будуть мати з великою ймо-
вірністю негативні наслідки для фінансового посе-
редництва [9]. 

У посткризовий період міжнародними організа-
ціями системно важливі банки було визначено як 
специфічні банківські установи другого рівня бан-
ківської системи, котрі можуть генерувати систем-
ний ризик, і потребують окремого дослідження та 
регулювання. При цьому наголошено, що систем-
ний ризик передається внаслідок взаємозалежності 
фінансових установ. Повна втрата довіри до великих 
учасників ринку швидко поширюється на всю фінан-
сову систему та на економіку 

Зважаючи на розглянуті підходи, зазначимо, що 
й справді сутність системно важливих банків безпо-
середньо пов’язана з поняттям «системного ризику», 
оскільки банк, який генерує такий ризик, необхідно 
вважати системно важливим. Відповідно банк може 
вважатися системно важливим, якщо його неплато-
спроможність або неочікуване банкрутство спричи-
няє зростання системного ризику, суттєві порушення 
у фінансовій системі та призводить до негативних 
наслідків в економіці країни.

Виходячи із сутності поняття системно важливий 
банк, визначення та регулювання діяльності сис-
темно-важливих банків є дуже важливим для під-
тримання фінансової стабільності в країні. Отже, 
велику увагу необхідно приділити саме розробці 
методики визначення даного виду банків. 

Базельським комітетом з банківського нагляду 
в 2011 році було розроблено методичний документ 
«Глобальні системно важливі банки: методологія 
оцінки і вимоги щодо додаткового покриття збитків» 

[11], що були допрацьовані в 2013 році, у яких опи-
сано загальні, фундаментальні положення ідентифі-
кації системно важливих банків. 

Зазначимо, що у найближчій перспективі Наці-
ональний банк України завершить розробку нор-
мативно-правових актів стосовно регулювання та 
нагляду за системно важливими банками, зокрема 
в частині встановлення додаткових вимог до капі-
талу таких банків. А поки що Національним банком 
була розроблена та використовується методика щодо 
визначення системно важливих банків в банківській 
системі України. 

Порівняємо методики, що були запропоновані 
Базельським комітетом та Національним банком 
України. Порівняльна характеристика зазначених 
методик представлена в таблиці 2.

З таблиці видно, що з 14 показників, що запро-
поновані Базельською методикою лише 5 викорис-
товуються у вітчизняній методиці. Це обумовлено 
тим, що в Україні є слабо розвинутим фінансовий 
ринок, а особливо така його складова як ринок цін-
них паперів. А отже, вітчизняні банки практично не 
використовують інвестиційні операції в своїй діяль-
ності та їх питома вага є дуже низькою в загальних 
активах банків, що не потребує розробки та впрова-
дження додаткового регулювання їх інвестиційної 
діяльності, як того потребують американські банки. 
Тобто, вітчизняна методика базується на рівні розви-
тку фінансового ринку в Україні, основою функціо-
нування якого є банківська система.

Розглянемо зазначені методики більш детально. 
У документі, що було розроблено Базельським 
комітетом, виділено групу індикаторів, які є 
обов’язковими для ідентифікації системно важли-
вих банків на глобальному рівні, що представлена в 
таблиці 3. 

Впроваджені індикатори характеризують різні 
аспекти банківської діяльності, які можуть спричи-
няти нестабільність фінансової системи. Кожна кате-
горія має однакову частку (вагу) 20% і складається 
(крім категорії «розмір») із декількох показників, що 

Таблиця 3
Базельська методика визначення системно важливих банків [8]

Категорія (частка/
вага) Індикатор Частка (вага) 

індикатора (%)
Міжнародна діяль-
ність (20%)

Міжнародні вимоги 10
Міжнародні зобов’язання 10

Розмір (20%) Сукупні активи 20

Взаємопов’язаність 
(20%)

Фінансові активи 6,67
Фінансові пасиви 6,67
Частка ринкового фінансування (who lesale funding) у сукупних 
зобов’язаннях 6,67

Замінність/ інфра-
структура фінансової 
установи (20%)

Активи на зберіганні в банку 6,67
Обсяг розрахунків, здійснюваних через платіжні системи 6,67
Обсяг розміщених заявок на ринку цінних паперів 6,67

Ступінь складності 
установи (20%)

Номінальна вартість похідних фінансових інструментів на позабір-
жовому ринку 6,67

Активи третього рівня 6,67
Обсяг торгового портфеля то портфеля цінних паперів на продаж 6,67
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також мають однакову частку в цій категорії. Зна-
чення того чи іншого індикатора для кожного банку 
є відносною величиною, яка розраховується шляхом 
поділу цього показника для конкретної банківської 
установи на сумарне значення всіх банків вибірки. 
Всі індикатори зважуються відповідно до належних 
їм часток. 

Зазначимо, що в окремих банківських системах 
для визначення системно важливих банків можуть 
використовуватися ці ж самі групи індикаторів або 
скорочені, або доповнені власними показниками, 
що залежить від особливостей національних банків-
ських систем.

Розглянемо методику, що була запропонована 
Національним банком України. Національний банк 
для віднесення банку до системно важливих визна-
чає показник системної важливості банку. Банк є 
системно важливим, якщо цей показник вищий, ніж 
розмір середньоарифметичного показника системної 
важливості банків.

 Середньоарифметичний показник системної 
важливості банків розраховується як співвідно-
шення суми показників системної важливості банків 
до кількості банків, загальна сума показників сис-
темної важливості яких становить не менше 80% 
показників у банківській системі [6].

Розрахунок показника системної важливості 
банку здійснюється за такою формулою [11]: 

                        (1)

де СВ – показник системної важливості банку;
Пj – частка j-го показника банку (РА, РВфю, 

ВКрб, ВКб, ДКрю), розраховується як співвідно-
шення розміру показника банку до розміру відповід-
ного показника за банківською системою; 

Wj – коефіцієнти зважування j-х показників (РА, 
РВфю, ВКрб, ВКб,ДКрю), значення яких наведено в 
таблиці 4.

Таблиця 4
Показники української методики визначення 
системності банків [11]

№ Назва показника  (Wj), 
%

1 Загальні активи (РА) 35

2
Кошти фізичних осіб, суб’єктів госпо-
дарювання та небанківських фінансо-
вих установ (РВфю)

35

3

Кредити, що надані суб’єктам господа-
рювання за видами економічної діяль-
ності, які класифікуються за секцією 
«А» (сільське господарство), «В» – «Е» 
(промисловість), «F» (будівництво) 
КВЕД (ДКрю)

15

4 Кошти залучені від інших банків (ВКб) 7,5
5 Кошти, розміщені в інших банках (ВКрб) 7,5

Варто зауважити, що в контексті вимог до систем-
них банків, які використовуються МВФ та Базель-
ським комітетом, система критеріїв НБУ, потребує 

деякого уточнення. Зокрема, неврахованими зали-
шаються фактори:

– розміру статутного капіталу банків, що є під-
ставою для здійснення активних операцій і стабі-
лізаційним резервом. Зазначимо, що відповідно до 
частини першої статті 31 закону «Про банки і бан-
ківську діяльність» мінімальний розмір статутного 
фонду банку на момент його реєстрації не може бути 
меншим, ніж 500 млн гривень [11];

– обсягу споживчого кредитування, оскільки 
в кризовий період саме вони стали підставою для 
поширення фінансових проблем банків;

– розмір зовнішніх запозичень банку, оскільки у 
зв’язку з нестабільністю валютного курсу в країні 
це може спровокувати поширення нової хвилі бан-
крутств банків.

На наш погляд, перелік критеріїв системності 
доцільно доповнити ознакою резидентності капіталу 
банку, наявності іноземної материнської структури 
банку за межами України. Особливої актуальності 
набуває це питання в умовах участі капіталу дер-
жави у процесах масштабної рекапіталізації діяль-
ності вітчизняних банків. Важливо, щоб фінансу-
вання за участю коштів держави надавалося в першу 
чергу національним, а не іноземним банківським 
установам, які беруть активну участь у кредитуванні 
стратегічно важливих галузей реальної економіки та 
населення країни.

У зарубіжній практиці використовуються й інші 
методики, зокрема – для ідентифікації Системно важ-
ливих банків на національному рівні. Провідними екс-
пертами Європи та США було розроблено алгоритм 
«DebtRank», покликаний ранжувати борги. Викорис-
товуючи його, аналітики визначають частку ринку, на 
яку вплине можливе банкрутство того чи іншої банку 
[3]. Але необхідно підкреслити, що для максимально 
ефективної роботи цього алгоритму необхідна повна 
інформація щодо всіх банків, їхніх кредитних портфе-
лів, угод і перехресного володіння активами. Ця інфор-
мація може бути оперативно надана центральному 
банку для аналізу, завдяки цьому методику «DebtRank» 
можливо застосовувати в режимі реального часу для 
прогнозування ймовірності настання кризи.

Схожа методика мережевого аналізу «SinkRank» 
розроблена К. Сорамакі [7] – моделюється система 
міжбанківських платежів на основі ланцюгів Мар-
кова і визначається ступінь взаємопов’язаності між 
банками системи.

Так, проаналізуємо кількість системно важливих 
банків в розрізі країн, а також частку їх активів та 
капіталу в банківській системі. 

З таблиці видно, що в таких країнах як США, Вели-
кобританія, Німеччина кількість системних банків 
знаходиться на рівні 7, 5 та 5 банківських установ від-
повідно, при цьому частка активів системних банків 
перевищує 50% та складає 82,8%, 73,4% та 62,9% від-
повідно. В країнах СНД – Росія, Вірменія, Казахстан, 
Білорусь – кількість системних банків знаходиться 
в межах від 10 до 4 банківських установ, а частка їх 
активів перевищує 60% загальних активів. При цьому 
найбільша кількість системних банків спостерігається 
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в банківській системі Росії – 10 банківських установ, 
і вони охоплюють 74,3% всіх активів банківської сис-
теми. Підкреслимо, що в Україні системних банків 
менше всього – 3 банківські установи, які охоплюють 
35% всіх активів банківської системи, що також не 
є дуже високим показником. Така ситуація свідчить, 
з одного боку, про низьку концентрацію вітчизняної 
банківської системи в порівнянні з іншими країнами 
та виправдовує політику Національного банку Укра-
їни щодо скорочення кількості банків в банківській 
системі, а, з іншого, про необхідність вдосконалення 
методики визначення системно важливих банків. 

Таблиця 5
Розподіл системно важливих банків за країнами 
на 1 січня 2015 р. 

№ Держава
Кількість 
системно 
важливих 

банків

Активи 
системно 
важливих 
банків, %

Капітал 
системно 
важливих 
банків, %

1. Україна 3 35 2,8
2. Беларусь 4 73,8 4,5
3. Вірменія 7 63,9 4,2
4. Казахстан 5 60,1 3,8
5. Росія 10 74,3 5,1
6. США 7 82,8 4,3

7. Велико-
британія 5 73,4 7,3

8. Німеччина 5 62,9 6,8
Складено за [14; 15; 16] 

Висновки. Підсумовуючи результати проведеного 
дослідження можна зробити наступні висновки. Діяль-
ність системно важливих банків впливає на фінансову 

стабільність як банківської системи в країні, так і всієї 
фінансової системи. А, отже, необхідним є розробка 
якісної методики щодо визначення даного виду банків 
в національних банківських системах.

Підкреслимо, що функціонування системно важ-
ливих банків потребує розробку більш жорсткого 
законодавства щодо регулювання їх діяльності, яке 
обмежуватиме вірогідність їх банкрутства у період 
спаду економіки. При цьому наявність системних 
банків в країні, на нашу думку, сприятиме ство-
ренню більш прозорих банківських систем, а саме 
запобігатиме створенню кишенькових банків, а саме 
банків для відмивання грошей.

Однак необхідно враховувати і негативні наслідки 
від діяльності системно важливих банків. По-перше, 
укріплення позицій системних банків може привести 
до залежності банківської системи від банків, якими 
володіють приватні особи, що, в свою чергу, може при-
вести до маніпуляцій над урядом. По-друге, системні 
банки створюють деяку монополію, яка приводить до 
зникнення невеликих банків, що в майбутньому може 
привести до підвищення цін на банківські послуги. 
По-третє, у випадку недосконалого законодавства, 
або неповного контролю з боку НБУ над системно 
важливими банками, у період кризи крах такої фінан-
сової установи може призвести до дуже глибоких 
негативних наслідків як для банківської системи, так і 
для всієї економіки в цілому.

Отже, для стимулювання стабільного розвитку 
банківської системи України необхідно розробити 
якісну досконалу методику визначення системно-
важливих банків в країні, а також вдосконалити 
законодавство щодо більш жорсткого регулювання 
та нагляду за діяльністю системних банків. 
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В статье исследованы подходы отечественных и зарубежных авторов к определению дефиниции «системно 
важный банк». Проведен сравнительный анализ методик по определению системно важных банков, предло-
женных Базельским комитетом и Национальным банком Украины. Определены основные недостатки отече-
ственной методики определения системно важных банков в стране. Проанализировано количество системно 
важных банков по странам мира, а также доля их активов и капитала в национальных банковских системах. 
Даны рекомендации по совершенствованию методики определения системно важных банков в Украине, а 
также по повышению регулятивных требований к их деятельности со стороны Национального банка Украины.
Ключевые слова: банк, cистемно важный банк, показатель системной важности, Базельский комитет, Наци-
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In the article the approaches of domestic and foreign authors to determine of the definition «systemically important banks» 
are given. Comparative analysis of methods according identifying of systemically important banks that are proposed by the 
Basel Committee and the National Bank of Ukraine are conducted. The main disadvantages of the national methodology 
for determining systemically important banks in the country are defined. The number of systemically important banks in 
different countries and share of their assets and capital in the national banking systems are analyzed. Recommendations 
as for improving the methodology of determining systemically important banks in Ukraine, so for strengthening of the 
regulatory requirements to their activity by the National Bank of Ukraine are worked out.
Keywords: bank, systemically important bank, indicator of systemic importance, Basel Committee, National Bank 
of Ukraine.
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У статті розглянуто сутність податкової системи та особливості її функціонування в Україні. Оха-
рактеризовано сучасний стан процесів ре-формування податкової системи України. Виділено осно-
вні проблеми та наслідки їх впливу на економіку держави. Запропоновані шляхи вирішення наяв-
них проблем і удосконалення податкової системи України. Оглянуто рейтинг податкової системи 
України і зарубіжний країн.
Ключові слова: податкова система, реформування, податкове законодавство, ефективність.

Постановка проблеми. Податкова системи на 
сьогоднішній день знаходиться в критичному стані, 
як наслідок українська економіка позбавлена можли-
востей розвитку та конкурентоспроможність, а тому 
питання щодо необхідності розробки актуальних 
реформ податкової політики України лежить гостро.

Актуальність проблеми реформування податко-
вої політики зумовлена тим, що у ході здійснюваних 
реформ в Україні за роки незалежності відбулися 
глибокі соціально-економічні перетворення. Разом 
з тим непослідовність процесів реформування, від-
сутність цілісної концепції державної економічної 
політики, значні структурні диспропорції в еконо-
міці призвели до глибокої і затяжної соціально-еко-
номічної кризи суспільства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Роз-
виток економічних теорій в податковій сфері безпо-
середньо пов’язаний з розвитком держави та зміною 
характеру використання державних доходів. Процес 
оподаткування здійснюється державою та залежить 
від ступеня її розвитку. Тому дослідження природи 
податків, необхідності їх застосування вивчалося 
у межах вчення про державу та було обумовлено 
потребами держави та суспільства. Багато науковців 
і економістів у різні часи висловлювали свої думки 
про роль податків у житті суспільства та функціях 
держави щодо побудови податкової системи. Укра-
їнська та російська наука не залишилася осторонь. 
Проблемам реформування податкової системи, тео-
ретичним і практичним аспектам впливу податків, 
зокрема непрямих, на формування доходів бюджету, 
оптимізації системи оподаткування з позиції фіс-
кальної достатності та економічної ефективності 
присвятили наукові дослідження такі відомі вітчиз-
няні економісти, як С. Ю. Вітте [1], В. Андру-
щенко [2], В. Буряковський [3], О. Данілов [4], 
Л. Демиденко [5], М. Кучерявенко [6] та інші.

Мета дослідження. Провести аналіз ролі в про-
цесі розбудови ефективної економіки держави; необ-
хідність реформування податкової системи України, 
визначення недоліків та проблем податкового кодексу 
України в економічній сфері, пропозиції можливих 
шляхів її реформування в процесі євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу. Податки є склад-
ною й надзвичайно впливовою системою на всі 
економічні явища та процеси фінансової катего-
рії. На сьогодні роль податків як регулятора еконо-
міки зростає. Держава шляхом встановлення ставок 
податків та їх видів стимулює чи обмежує розвиток 
окремих галузей або сфер економіки. Так, звільня-
ючи від оподаткування суми, що йдуть на техноло-
гічний розвиток виробництва, а саме на інновацію та 
модернізацію, держава сприяє науково-технологіч-
ному потенціалу. Таким чином, держава через регу-
лювання податками може впливати на ефективність 
і стабільність економічного розвитку. Податкова 
політика держави має забезпечити виконання таких 
завдань, як встановлення оптимальних податків, 
які не стримуватимуть розвиток підприємництва, 
та забезпечення надходження до бюджету коштів, 
достатніх для задоволення державних потреб.

Податкова система має надважливе значення для 
держави, оскільки податки є основним джерелом 
наповнення бюджету. Отже як і будь-яка структура, 
вона базується на конкретних засадах (принципах) 
функціонування. Одним із перших, хто визначив і 
обґрунтував принципи, на яких повинна базуватися 
ефективна податкова система, був – Адам Сміт. Його 
ідеї полягають у наступному [7, c. 108]: 

1. Сплачувати податки повинні всі громадяни, 
кожний – відповідно до свого доходу. 

2. Податок повинен бути точно визначеним, а не 
змінюватися довільно. 

3. Усякий податок має стягуватися в такий час і 
такий спосіб, що є найменш обтяжливо для платників.

4. Податок повинен установлюватися за принци-
пами справедливості.

Кожна країна світу намагається максимально набли-
зитися до таких критеріїв, але навіть провідні подат-
кові системи розвинених країн, на жаль, не змогли їх 
реалізувати в ідеалі. Україна теж не стала винятком.

Відповідно до концепції реформування подат-
кової системи України, її вдосконалення відбувати-
меться, виходячи зі стратегічної мети – побудови 
соціально-орієнтованої економіки та інтеграції в 
європейське співтовариство. Тому податкова система 
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України має бути гармонізованою із закордонними 
податковими системами. Податкова гармонізація – 
це систематизація та уніфікація податків, координа-
ція податкових систем і податкової політики країн, 
які належать до міжнародних регіональних угрупо-
вань. Тобто у цьому контексті гармонізація податків 
передбачає міждержавну податкову уніфікацію між 
країнами-членами інтеграційного угруповання з 
головною метою – недопущення міграції капіталу в 
держави з низьким рівнем оподаткування. Нині най-
вищий рівень гармонізації податків – у країнах-чле-
нах Європейського Союзу [8, с. 21].

Для досягнення мети необхідне реформування 
податкової політики, а саме перетворення її з суто фіс-
кального інструменту на ефективний засіб соціально – 
економічної стратегії держави. Податкова система має 
стимулювати інноваційну та інвестиційну діяльність, 
що потребує зменшення податкового тиску, поси-
лення захисту платників податків, максимальне спро-
щення процедури оподаткування [9].

Однак, в сучасних умова податкова система Укра-
їни має ряд недоліків:

1. Податкова система характеризується передусім 
фіскальною спрямованістю, що є основою для біль-
шості змін, які вносяться до податкового законодав-

ства. Водночас її регулююча функція не зорієнтована 
на стале економічне зростання. Значне податкове 
навантаження на виробництво негативно впливає на 
розвиток економіки. Це не сприяє також посиленню 
позиції країни щодо податкової конкуренції, особливо 
враховуючи ті зміни, що відбуваються в податкових 
системах колишніх соціалістичних держав – нових 
членів ЄС, де в процесі проведення податкових 
реформ вдалося знизити податкове навантаження.

2. Нормативно-правова база оподаткування є 
складною, неоднорідною та нестабільною, а окремі 
законодавчі норми – недостатньо узгоджені, інколи 
суперечливі. Питання оподаткування і досі регулю-
ються не тільки законами, а і декретами Кабінету 
Міністрів України, указами Президента України. 
Через наявність у законодавчих актах норм непрямої 
дії значна кількість питань у сфері оподаткування 
регулюється підзаконними актами.

3. Система митно-тарифного регулювання не дає 
змоги оперативно реагувати на зміни кон’юнктури 
світового ринку, а також торговельних режимів в 
інших державах та структури економіки в Україні.

4. Витрати на адміністрування окремих податків 
є значними порівняно з доходами бюджету, що фор-
муються за рахунок їх справляння [10].

Таблиця 1
Рейтинг сплата податків в Україні співвідношенням до 189 іншим країнам за 2015 р.

Індикатори Україна Європа,  
Центральна Азія

Країни ОЕСР  
з високим рівнем доходу

Платежі (кількість на рік) 5.0 19.2 11.1
Час (години на рік) 350.0 232.7 176.6
Повна податкова ставка (% від доходу) 52.2 34.8 41.2
Податок на дохід (% від доходу) 9.03 10.8 14.9
Податки і збори на робочу силу (% від доходу) 43.1 20.4 24.1
Інші податки (% від доходу) 0.1 3.1 1.7

Таблиця 2
Сплата податків в Україні в рейтингах для кожного індикатора (співвідношенням  
до 189 іншим країнам) за 2015 р.
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Дані недоліки призвели до таких проблем у системі 
оподаткування України, як: податкова заборгованість 
платників перед бюджетом і державними цільовими 
фондами; бюджетна заборгованість з відшкодування 
ПДВ; ухилення від оподаткування; нерівномірне подат-
кове навантаження, найбільша частка якого покладена 
на законослухняних платників [11, с. 229].

Підтвердженням недостатньої ефективності сис-
теми оподаткування в Україні є надзвичайно низькі 
позиції в міжнародних рейтингах, що характеризу-
ють податкові інститути країни.

У минулорічному рейтингу Світового банку 
Україна посіла 107-е місце у показнику «Сплата 
податків». У нашій податковій системі, на думку 
експертів Світового банку, є одна перевага – тільки 
п’ять платежів має сплачувати щорічно модельне 
підприємство (у розвинених країнах середня кіль-
кість платежів – 11) і два недоліки – великі часові 
затрати на заповнення необхідних форм (350 годин 
на рік) та великі ставки оподаткування (52% чистого 
прибутку в модельному підприємстві) (табл. 1). 

Розпочата податкова реформа, проведена в кінці 
минулого року, разом з голосуванням за закон про 
державний бюджет на 2016 рік, має значно покра-
щити показники України. 

По-перше, скоротиться час на адміністрування 
Єдиного соціального внеску – зараз це 100 годин, 

буде значно менше за рахунок впровадження єдиної 
ставки у розмірі 22% (раніше ставка залежала від 
галузі) та скасування частини ЄСВ у розмірі 3,6% від 
зарплати, яка раніше сплачувалася за рахунок робіт-
ника, а не роботодавця. Також спрощено адміністру-
вання податку на прибуток – скасовані щомісячні 
авансові внески. У минулому році підприємство 
витрачало на адміністрування податку на прибуток 
100 годин, в цьому році буде менше (табл. 2).

Зараз складно сказати точно який час знадобиться 
модельному підприємству на сплату податків, але 
можна спрогнозувати, що у наступному рейтингу 
показник України буде, як мінімум на 50-100 годин 
менший. А це дуже важливо, як для визначення 
показників України в рейтингу, так і для потенційних 
інвесторів, які обирають країну для інвестування.

По-друге, різко зменшиться податкове наванта-
ження на модельне підприємство. В минулому рей-
тингу воно складало 52,2% від чистого прибутку, з яких 
41,79% це ЄСВ. Відповідно, після зменшення ЄСВ до 
22% загальне податкове навантаження зменшиться до 
31-32%. І навіть зростання податків на автомобілі та 
на нерухоме майно суттєво не вплине на цей показник. 
Отже, Україна має усі шанси покращити свою позицію у 
показнику «Сплата податків» відразу на десяток пунктів 
і переміститися з 107-го місця у п’ятий або шостий деся-
ток. На рівні Литви або Румунії (табл. 2.2).

Таблиця 1.2
Рейтинг сплата податків в Україні співвідношенням до 189 іншим країнам за 2016 р.

Індикатори Україна Європа
Центральна Азія

Країни ОЕСР з високим 
рівнем доходу

Платежі (кількість на рік) 5.0 19.2 11.1
Час (години на рік) 300.0 232.7 176.6
Повна податкова ставка (% від доходу) 32.61 34.8 41.2
Податок на дохід (% від доходу) 9.03 10.8 14.9
Податки і збори на робочу силу (% від доходу) 23.5 20.4 24.1
Інші податки (% від доходу) 0.1 3.1 1.7

Таблиця 2.2
Сплата податків в Україні в рейтингах для кожного індикатора (співвідношенням  
до 189 іншим країнам) за 2015 р.

 



138

# 2 (10) 2016

Враховуючи вищезазначене можливо зробити 
висновок, що основою реформування податкової 
системи України має бути визнання того факту, що 
в цілому податкова система України вже склалася і 
тому створення нової законодавчої бази у сфері опо-
даткування повинно віддзеркалювати традиції існу-
ючої податкової системи та відповідати світовим 
тенденціям розвитку податкових систем.

Оскільки відповідно до статті 1 Конституції Укра-
їна є соціальною правовою Державою, то її податкова 
система має відповідати вимогам соціальної дер-
жави, передусім щодо рівня фінансування суспіль-
них благ. Податкова система, сформована внаслідок 
податкової реформи, має забезпечувати акумуляцію 
фінансових ресурсів, достатніх для виконання кон-
ституційно закріплених функцій держави. 

Результативність податкової реформи залежатиме 
від вирішення проблеми забезпечення ефективного 
та цільового використання бюджетних коштів і на цій 
основі – безпосереднього взаємозв’язку між обсягом 
сплачених податків та обсягом і якістю суспільних 
благ, отриманих платниками. У зв’язку з чим, податкова 
реформа має передбачити й удосконалення бюджетної 
політики держави. Метою реформування податкової 
системи України має бути створення податкової сис-
теми, сприятливої для економічного зростання.

Основними завданнями податкової реформи в 
Україні мають бути [12]:

– запровадження рівномірного розподілу подат-
кового навантаження між платниками податків, який 
відповідав би реальним можливостям населення.

Адже засади справедливого і неупередженого 
підходу до всіх рівною мірою завжди віталися сус-
пільством. І якщо податковий тиск на платників 
стане слабшим – це дозволить зробити припущення, 
що рівень ухилянь від сплати податків знизиться.

– підвищення фіскальної ефективності податків 
за рахунок розширення податкової бази, покращання 
адміністрування, зменшення масштабів ухилення 
від сплати податків; 

– підвищення регулюючого потенціалу податко-
вої системи на основі запровадження інноваційно-
інвестиційних преференцій з податку на прибуток 
підприємств; 

– у свою чергу слід проаналізувати і відредагувати 
суперечливі статті законодавства. Це, насамперед, є 
виключно в інтересах держави. Така дія зменшить 
простір недобросовісним платникам податків для 
маневрів, схем і способів ухиляння від сплати подат-
ків, а держава отримає більші доходи до бюджету; 

– демократизація податкової служби України, 
а саме зміна ідеології її функціонування на основі 
реформування податкової служби; 

– система митно-тарифного регулювання не дає 
змоги оперативно реагувати на зміни кон’юктури 
світового ринку, а також торговельних режимів в 
інших державах та структури економіки в Україні; 

– неефективний механізм розподілу податкових 
надходжень між центральним і місцевими бюдже-
тами гальмує розвиток економіки в областях

Слід додати, що податковим органам України 
необхідно взяти на «озброєння» такі напрями розви-
тку податкового контролю [13]: 

• налагодження довірчих взаємин платника подат-
ків та податкових органів;

• робота над правовою грамотністю і інформова-
ністю суспільства; 

• налагодження попереднього податкового регу-
лювання; 

• узгодження платниками податків з податковими 
органами нових схем організації бізнесу;

• автоматизація форм податкового контролю, 
поліпшення його методик. 

Реалізація цього пакету дій дасть можливість реа-
німувати економіку нашої держави й підштовхнути 
її до зростання і розвитку.

Висновки. Історія сучасної податкової системи 
України починає свій відлік з прийняття Закону 
України «Про Державну податкову службу в Укра-
їні», який визначає функції податкової служби, 
принципи її роботи, права й обов’язки як працівника 
податкових органів, так і платників податків.

Досвід розвитку податкової системи свідчить, що 
податкові надходження можуть бути не лише осно-
вним джерелом наповнення бюджету, а й інструмен-
том регулювання соціально-економічних процесів.

Молода Українська держава протягом останніх 
десяти років будує свою власну податкову систему, 
враховуючи досвід інших країн, що не є простим 
його копіюванням. Адже не можна переносити 
податкову систему будь-якої країни на реалії нашої 
економіки. Об’єктивно необхідно будь-які новації в 
податковому законодавстві приймати тільки після 
глибокого вивчення певної проблеми і досвіду окре-
мих елементів податкової системи країн з ринковою 
економікою, проведення групового аналізу доціль-
ності зазначеної норми й можливості її застосування 
в українському законодавстві.

 За результатами аналізу можна зазначити, що 
основними проблемами реформування податкової 
системи України на сьогоднішній день є: значне 
податкове навантаження, складність і непрозорість, 
заплутані правила адміністрування, а також у певних 
випадках двозначне трактування прав і обов’язків 
платників податків. 

Євроінтеграції України виступає одним із пер-
шочергових чинників, які підштовхують до рефор-
мування податкової системи України. Процес інте-
грації до Європейського Союзу вимагає від України 
якісних фінансових, соціально-економічних пере-
творень. Це складний, довготривалий процес, який 
Україна повинна пройти заради досягнення кінцевої 
мети – створення конкурентоспроможної, з високим 
рівнем життя, країни.
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В статье рассмотрена сущность налоговой системы и особенности ее функционирования в Украине. Охаракте-
ризовано современное состояние процессов реформирования налоговой системы Украины. Выделены основ-
ные проблемы и последствия их влияния на экономику государства. Предложены пути решения имеющихся 
проблем и совершенствования налоговой системы Украины. Осмотрено рейтинг налоговой системы Украины 
и зарубежный стран.
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Проаналізовано проведені Національним банком України заходи щодо подолання банківської кризи 
та оцінено їх результативність. Розглянуто наслідки проведених НБУ реформ, які були направлені на 
банківську систему України та визначено їх позитивні і негативні моменти та наслідки. Досліджено 
стан банківської системи України та її зовнішні та внутрішні фактори поліпшення стану. Розглянуто 
причини настання банківської кризи, шляхи її подолання та проведено аналіз чинників, які б дозво-
ляли вчасно ідентифікувати ступінь кризового стану та визначити рівень загрози неплатоспромож-
ності та ймовірність банкрутства банківської установи. Проаналізована банківська система України 
в умовах сучасної економічної кризи. Розглянуто перспективи розвитку банківської системи України. 
Ключові слова: економічна криза, банківська система, кредитування, відтік депозитів.

Постановка проблеми. Сучасний стан банків-
ської системи України не відповідає рівню сучасного 
світового економічного розвитку, існує багато неви-
рішених проблем, які потребують негайної реакції з 
боку влади. На разі Україну порівнюють з найбідні-
шими країнами світу.

У 2014 р. Україна ввійшла в стан поєднання полі-
тичної, фінансово-економічної та банківської криз. 
Конфлікт на сході України та макроекономічний 
дисбаланс зруйнували макрофінансову стабільність 
держави. Можна відмітити, що Національний банк у 
цей складний період шукав дії, які б були радикаль-
ними та допомагали країні вийти з кризового стану. 
Також, Національний банк України і насьогодні 
намагається проводити дієві дії, які спрямовуються 
на вихід банківської системи з кризового стану.

Глибока банківська криза 2014–2015 рр. і втрата 
довіри внутрішнього інвестора привели банки до 
складної проблеми достатності капіталу. Згідно з 
експертними оцінками результатів стрес-тестів, 
які проводять на вимогу МВФ, банкам із пер-
шої групи класифікації НБУ потрібно приблизно 
85–90 млрд гривень додаткової капіталізації.

В економіці країн банки відіграють вагому роль. 
Це можна обґрунтувати тим, що вони забезпечують 
передачу грошового капіталу зі сфер накопичення 
у сфери використання. Необхідно зазначити, що у 
стані кризових явищ помітно зросла роль банків. 
Така зміна обґрунтовується тим, що вони форму-
ють інституційну систему, впливаючи на ефектив-
ність розподілу кредиту, структуру процентних ста-
вок, рішення у сфері грошово-кредитної політики. 
Треба відмітити, що у даному економічному секторі 
прояв кризових явищ призводить до негативних 
тенденцій розвитку держави. Оскільки через банки 
мобілізуються великі капітали необхідні для інвес-
тицій, розширення виробництва, впровадження 
інновацій тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом значна увага приділяється дослі-
дженню кредитування економіки за умов впливу 
банківських криз. Серед сучасних економістів, які 
вивчали це питання слід відзначити: В.П. Кирія, 
Л.О. Примостку, Н.П. Шульгу, А.В. Тютюнника, 
М.О. Бунятяна, О.Г. Барановського, В.І. Міщенко, 
Г.І. Карчеву, Н.С. Островську та ін. 

Формулювання цілей статті. Стан банківської 
системи України в умовах економічної кризи.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні 
поняття економічної кризи визначають як: фазу 
економічного циклу, а саме – нижчу точку еконо-
мічного розвитку, яка характеризується різким 
падінням ринкової кон’юнктури, дестабілізацією 
національної економіки.

Згідно сучасних теоретичних поглядів поняття 
«економічної кризи» тісно пов’язане з поняттям 
«економічного циклу». Отже дамо визначення 
такому поняттю як «економічний цикл», економіч-
ний цикл – це коливальна зміна основних макроеко-
номічних показників таких як внутрішній валовий 
продукт, національний продукт, дохід, зайнятість 
та інші, що характеризується значним збільшенням 
або зменшенням ділової активності в більшості 
секторів економіки.

Що стосується банківської кризи, то необхідно 
зазначити що вона є невід’ємною рисою ринкової еко-
номіки. В умовах похилої рівноваги ринкової еконо-
міки, що розвивається, будь-які потрясіння в банків-
ській сфері призводять до стресового стану платіжної 
системи, коливань курсу національної валюти, викли-
кають дестабілізацію політичної ситуації в країні. 
Стан країни в умовах банківської кризи супроводжує 
процес застою, а згодом занепаду суспільства.

Згідно з проведеним аналізом у розвитку світової 
економіки чітко простежуються дві тенденції: глоба-
лізація та наростання нестабільності. Ці тенденції 
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найяскравіше можна спостерігати в банківському 
секторі економіки, який найчутливіше реагує на 
зовнішні зміни. 

Банківські кризи мають особливу природу й над-
звичайно негативні наслідки, що зумовлені специ-
фікою функціонування банківського сектору. Згідно 
з даними останніх досліджень, що були проведені з 
цілю виділити наслідки банківських криз, було дове-
дено, що головним наслідком є втрата до 10% річ-
ного ВВП. Також, можна зазначити, що усі банків-
ські кризи мають різні не тільки природу, причини 
виникнення та форми прояву, але й кількісні пара-
метри. Умовно причини банківських криз можна 
об’єднати у групи макроекономічних, зовнішніх, 
інституційних і мікроекономічних.

Реальний аудит, який проводить ФГВФО в бан-
ках, що зазнають ліквідації, вказує на неефектив-
ність банківської системи та дає привід замислитися 
над реальним станом банківської системи країни. Не 
можуть банки купувати ресурси під 25% і бути впев-
неними у своєму майбутньому. Також, не можливо 
не привернути увагу на неефективну судову систему, 
яка не захищає кредиторів в умовах високої конку-
ренції. Ці фактори вимагають уваги уряду та НБУ.

Нове керівництво Національного банку України 
в 2014–2015 рр. почало проводити політику з виве-
дення з ринку банків із непрозорою структурою 
власності, а також тих, які втратили ліквідність і не 
виконали плани капіталізації чи порушили вимоги 
фінансового моніторингу.

Протягом останніх двох років із ринку було виве-
дено майже 60 банків шляхом введення тимчасових 
адміністрацій із подальшим початком ліквідаційних 
процедур.

Якщо розглядати та характеризувати банки які 
визнано банкрутами, то можна спостерігати досить 
негативну картину невідповідності оцінки якості акти-
вів і застав, що показував менеджмент до введення 
тимчасової адміністрації, тій звітності, яку формують 
чиновники ФГВФО. Приховані збитки в різних випад-
ках становлять до 84% активного портфеля.

Безперечно, банківський бізнес є дорогим, осо-
бливо в період, коли треба підкріплювати його лік-
відність під час кризи. Розрахунки показують, що 
збитків зазнають як банки з державним капіталом, 
так і банки з західним капіталом.

Давайте розглянемо теперішню ситуацію, яка 
склалась на кредитно-депозитному ринку України. 
Основна мета банківських установ – завоювати 
довіру населення шляхом підвищення відсоткової 
ставки за депозитами. Комерційний банк пропонує 
відсоткову ставку за депозитами у гривні, строком 
розміщення коштів на один рік в розмірі до 26,5% 
річних. Стандартна маржа при кредитуванні була 
складена історично, і має розмір від 4% від ставки 
за депозитами. Якщо зробити певні підрахунки, то 
ми отримаємо, що банк може видати кредит на рік 
з процентною ставкою від 30,5% річних. У цьому 
разі юридична особа, яка являється клієнтом цього 
банку, повинна враховувати у своєму виробництві 
можливість погашення цих відсотків. А це означає, 

що вартість його продукції підвищиться. Кількість 
підприємств, які можуть користуватися кредитами 
з такою високою відсотковою ставкою та виробляти 
конкурентоспроможну продукцію на вітчизняному 
ринку неможливо порахувати. Якщо порівнювати 
відсоткову ставку в Україні та у Європі, то можна 
отримати дуже невтішні дані, а саме, у Європі від-
соткова ставка по кредитам у 6 разів менше ніж в 
нашій країні, і складає 5%. У випадку, якщо Націо-
нальний банк України зможе зменшити інфляцію до 
рівня Європи, то лише завдяки вартості фінансових 
ресурсів продукція вироблена в нашій країні не буде 
мати переваги по відношенню до європейської про-
дукції. А ще продукція виготовлена Європою зможе 
витіснути вітчизняну продукцію з внутрішнього 
ринку України. Важливо прозоро бачити проблеми 
функціонування банківської системи України.

Банківські установи шукають нові способи ско-
рочення власних витрат, Банки також продовжують 
роботу по скороченню власних витрат, розробля-
ють інноваційні технології, ставлячи на ті з них, які 
можуть спростити взаємини між банком та клієнтом 
та знижують вартість трансакцій. Прикладом цього є 
інтернет банкінг та мобільний банкінг.

Щодо кредититування в банківських устано-
вах, то можна простежити, що сьогодні деякі банки 
мають гроші, але кредитування зупинено. У ниніш-
ніх умовах вони повинні зосередитися на мінімізації 
ризиків та підтримці ліквідності. На думку прези-
дента Асоціації українських банків (АУБ) Олексан-
дра Сугоняко банки правильно роблять, що не кре-
дитують, оскільки, промислове виробництво в країні 
впало на третину, обороти торгівлі постійно знижу-
ються. Кредитувати в таких умовах небезпечно.

Згідно з проведеними дослідженнями відзна-
чимо, що на банківську систему великий вплив має 
недовіра клієнтів. Так станом на 20 вересня 2015 р. 
за даними Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб в Україні налічуються:

– банки з тимчасовою адміністрацією – 10 оди-
ниць;

– банки, що ліквідуються – 55 одиниць;
– банки, ліквідація яких завершена – 31 одиниця;
– банки, які було продано інвесторам після вве-

дення тимчасової адміністрації – 1 одиниця.
При цьому лише за вісім місяців 2015 року, за 

даними НБУ кількість банків, які мають банківську 
ліцензію зменшилась з 163 на 01.01.2015 р. до 126 на 
01.09.2015 р., тобто на 37 банківські установи.

Недовіра та невпевненість в майбутньому банків 
призводить до відтоку капіталу з банківського ринку. 
В умовах кризи домогосподарства України вже понад 
22 місяці поспіль здебільшого вивільняють гроші 
з банківської системи. Банкам все важче залучати 
кошти на обслуговування клієнтів та зберігати депо-
зитний портфель на безпечному для функціонування 
банківських установ рівні. Щодо вкладників, вони 
продовжують у активному темпі знімати кошти зі 
своїх рахунків, це призводить до зменшення обсягів 
депозитів. Кошти, які отримуються за рахунок депо-
зитів клієнтів банку в основному використовують 
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для закриття поточних «дірок» у балансі, та вклада-
ються в державні цінні папери, щоб отримувати при-
буток з мінімальним ризиком. На думку експертів, 
зараз на ньому можна заробити приблизно так само, 
як і на кредитування у докризовий час. 

Головною проблемою такого стану банківської 
системи також є те, що клієнтам банківських установ 
важко визначити справжній фінансовий стан банку в 
якому відкрито його рахунок, або виявити переду-
мови настання важкого фінансового стану в банку. Ні 
розмір статутного капіталу, ні довгий строк роботи 
на банківському ринку, ні розміри самої банківської 
установи з значною кількістю філій та відділень не 
є запорукою стабільної роботи банку та фінансової 
стійкості. Простих показників, якими могли корис-
туватися клієнти і які б давали об’єктивно оцінити 
фінансовий стан банків на даний час не існує. Зна-
чну провину за це несуть і самі банківські установи. 
Спостерігаємо такі випадки, коли банки некоректно 
подають фінансову звітність, що викривляє справ-
жні фінансові показники. Також часткову провину 
несуть і рейтингові агенції, які працюють в Укра-
їні. Наприклад, у банка високий кредитний та депо-
зитний рейтинг, проте банк відносять до категорії 
неплатоспроможних та до нього вводиться тимча-
сова адміністрація.

Непередбачуваність визнання Національним 
банком України неплатоспроможності окремих бан-
ківських установ, курсових валютних ризиках та 
можливості втрати частини фінансових коштів при-
зводить до недовіри до банківської системи України. 
Це в свою чергу призводить до незбалансованості 
функціонування банківської і фінансової систем.

Також банки не втрачають можливості заробити 
і на послугах, збільшуючи різницю в курсах між 
купівлею та продажем готівкової валюти, а ще під-
вищують комісію і тарифи на розрахунково-касове 
обслуговування. Своїм найцікавішим клієнтам 
банки йдуть на зустріч, а саме, знижують вимоги 
до осіб, які можуть скористатися привілейованими 
послугами premium banking і private banking.

Проводиться цілеспрямована політика очи-
щення банківської системи від банків з непрозорою 
структурою власності, від банків, які порушували 
законодавство та здійснювали незаконну фінан-
сову діяльність. Розроблено механізм повернення 
вкладів фізичним особам, та реалізовано його на 
практиці. Фізичні особи були обрані не випадково. 
Адже фізичні особи мають менше можливостей для 
об’єктивної оцінки фінансового стану банківської 
установи, ніж юридичні особи. Якщо в юридичній 
особі можуть бути передбачені відповідні посади 
та професійні працівники, які можуть здійснювати 
повний комплексний аналіз банківської установи, то 
фізична особа повинна покладатись лише на власну 
думку та суб’єктивні оцінки. Для функціонування 
програми відшкодування втрачених вкладів ство-
рено Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 
Цей фонд було засновано з метою захисту прав та 
законних інтересів вкладників банківських установ 
і виконує специфічні функції у сфері гарантування 

вкладів фізичних осіб та ліквідація неплатоспро-
можних банків. Тобто основним завданням Фонду 
гарантування є забезпечення функціонування сис-
теми гарантування вкладів фізичних осіб та виве-
дення неплатоспроможних банків з ринку. Кожна 
фізична особа, яка вклала свої кошти до збанкруті-
лого банку має право на їх відшкодування, в розмірі 
200 000 грн. Але навіть поява цієї програми викли-
кає питання у вкладників, щодо строків відшкоду-
вання втрачених вкладів та процедури визначення 
розміру суми відшкодування для вкладів, розміще-
них в іноземних валютах.

Також Національний банк України здійснює 
заходи, які вимагають залучення значних фінансових 
ресурсів, які, в свою чергу, відволікаються від інших 
важливих напрямів економіки. Програми рефінансу-
вання банків залишаються найбільш затратними. Ці 
програми проводяться для їх оздоровлення та при-
ведення їх роботи до стабільного стану, а також від-
шкодування втрачених вкладів клієнтам збанкруті-
лих банківських установ. 

Рефінансування банків – це операції з надання 
банкам кредитів у порядку, який встановлює Націо-
нальний банк України. Регулювання ліквідності бан-
ків – є основною метою рефінансування. Для цього 
Національний банк використовує такі види кредитів 
рефінансування:

1) постійно діюча лінія рефінансування для 
надання банкам кредитів овернайт;

2) кредити рефінансування строком до 90 днів.
Якщо банку необхідно отримати кредит на 

більш тривалий термін, Національний банк Укра-
їни може надати йому кредит рефінансування тер-
міном до 360 днів.

Національний банк здійснює підтримку коротко-
строкової ліквідності банку в національній валюті 
надаючи кредит овернайт:

1) під забезпечення облігаціями держави або 
депозитними сертифікатами (окрім облігацій 
зовнішньої державної позики);

2) бланковий кредит – без забезпечення.
Процентна ставка, за якої здійснюється рефінан-

сування банків, не повинна бути менше, ніж облікова 
ставка Національного банку України, та протягом дії 
кредитного договору вона не підлягає коригуванню.

Властивою рисою сучасної банківської кризи є 
істотне погіршення банківських балансів, зростання 
частки проблемних кредитів і проблемних активів 
у цілому. Ця ситуація створює певні труднощі для 
кредиторів та позичальників, знижує рівень довіри 
населення до банків, негативно позначається на 
результатах фінансової діяльності, заважає віднов-
ленню кредитуванню реального сектору економіки.

Банківський ринок потерпає від наслідків 
курсового стрибка, втрата значної долі активів 
у Криму та зонах АТО (приблизно 15% активів 
та пасивів банків), вагоме зниження платоспро-
можності позичальників, все частіше банкрот-
ство банківських установ, масове скорочення 
персоналу. 10 млрд $ за валютними вкладами, 
і 40 млрд – за гривневими, саме стільки склав 
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масовий відтік коштів населення. Але навіть при 
таких серйозних проблемах, вихід є. Існують такі 
шляхи вирішення проблеми:

– підвищення контролю за діяльністю банків;
– підвищення рівня капіталізації банків;
– забезпечення довіри до банків, підвищуючи 

їхню стабільність, стійкість та конкурентоспро-
можність;

– участь банків у міжнародних банківських 
об’єднаннях, відкриття філій за кордоном.

Висновки. Банківська система у нашій країні має 
ряд серйозних проблем, Національний банк України 
поступово знаходить з них вихід, але на сьогодніш-
ній час це зробити вельми тяжко, тому що банківська 
система України знаходиться на стадії краху і потре-
бує швидких дій уряду для одужання. 

На сьогодні банківська система України є некон-
курентоспроможною в частині кредитування реаль-
ного сектору економіки. Банки можуть лише підтри-
мувати діючі кредити тих клієнтів, які після кризи 
2014 р. зберегли виробництво. У 2016 р. економіка 
України продовжить знаходитися в занепаді, що не 
дає підстав розглядати можливість відновлення кре-
дитування. Реальне відновлення кредитування може 
розпочатися лише у 2017 р.

Таким чином, жорстка та непослідовна політика 
НБУ з виведення комерційних банків та обмеження 
ліквідності не дозволяє розвиватися вітчизняним 
фінансовим установам та сприяє захопленню ринку 
тими, які лишилися у власності іноземних банків, 
в тому числі і російських, що ставить під загрозу 
фінансову безпеку країни.
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факторов, позволяющих своевременно идентифицировать степень кризисного состояния и определить уро-
вень угрозы неплатежеспособности и вероятность банкротства банковского учреждения. Проанализирована 
банковская система Украины в условиях современного экономического кризиса. Рассмотрены перспективы 
развития банковской системы Украины.
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МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Савчук Т.М.
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Буковинського державного фінансово-економічного університету

У статті розглянуто поняття митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, роз-
крито суть мита та його вплив на формування доходів бюджету, вказані проблеми та напрямки вдо-
сконалення митного тарифу в процесі забезпечення економічної конкуренції на внутрішньому ринку.
Ключові слова: митно-тарифне регулювання, митний тариф, товарна номенклатура, мито, зовніш-
ньоекономічна діяльність, ставки мита, світове господарство.

Постановка проблеми. Митно-тарифне регулю-
вання зовнішньоекономічної діяльності займає важ-
ливе місце в державному регулюванні економіки нашої 
країни. Його мета – ретельно аналізувати зовнішньо-
економічну діяльність України і якомога відчутніше 
сприяти розвиткові торговельних відносин з іншими 
країнами, підтримувати власного товаровиробника та 
захищати внутрішній товарний ринок.

Митно-тарифне регулювання безпосередньо 
впливає на показники експорту та імпорту, а також 
прямо і опосередковано визначає основні економічні 
параметри національних економік, а саме: динаміку 
й тенденції зміни обмінних курсів, відсоткових ста-
вок, структуру та значення платіжного балансу тощо. 
У 2008 р. Україна вступила до Світової організації 
торгівлі, що вже дало певні позитивні та негативні 
наслідки як для зовнішньої торгівлі, так і для еконо-
міки в цілому. Проблематика реформування митно-
тарифних методів регулювання зовнішньоекономіч-
ної діяльності є найбільш актуальним завданням на 
шляху України до інтеграції у світове господарство.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання митно-тарифної політики України дослі-
джували вчені І.Г. Бережнюк, І.М. Карамбович, 
В.І. Гребельник, К.Є. Плахотна та інші, котрі, 
зокрема, з’ясовували поняття, мету, механізм здій-
снення митно-тарифного регулювання. Проте, 
окремі аспекти митно-тарифного регулювання все 
ще залишаються мало дослідженими та потребують 
детальнішого вивчення. Багато питань щодо теоре-
тичних та практичних засад функціонування мита 
є дискусійними. До їх числа відносять: економічну 
природу та функції мита; шляхи оптимізації митних 
ставок; темпи трансформації національного митного 
тарифу з метою успішної інтеграції у світове гос-
подарство; наслідки лібералізації митно-тарифного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності для 
вітчизняної економіки. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в 
тому, щоб розкрити поняття митно-тарифного регу-
лювання, оцінити роль мита у формуванні доходів 
бюджету та регулюванні ЗЕД в Україні, визначити 



145

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

проблеми та шляхи до вдосконалення митної сис-
теми для створення сприятливих умов подальшого 
динамічного розвитку ЗЕД. 

Виклад основного матеріалу. Митно-тарифне 
регулювання – один із видів державного регулю-
вання зовнішньоекономічної діяльності, який засно-
ваний на використанні цінового фактора впливу на 
зовнішньоторговельний оборот. Його сутність поля-
гає у стягненні мита з імпортного товару, що прямо 
захищає внутрішній ринок і внутрішні ціни і дає 
можливість національним товаровиробникам одер-
жувати додатковий прибуток за рахунок підвищення 
загального рівня цін на вітчизняні товари.

Митно-тарифне регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності в Україні набуло свого втілення з 
отримання незалежності в 1991 р.

Правовою основою митно-тарифного регулю-
вання є Митний кодекс та Закон України «Про мит-
ний тариф». Вказані нормативно-правові акти визна-
чають порядок формування та застосування митного 
тарифу при ввезенні на митну територію України та 
вивезення за її межі товарів та інших предметів. 

Митний тариф – це систематизований перелік ста-
вок ввізного мита на товари, що ввозяться на митну 
територiю України i систематизованi згiдно з Україн-
ською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi (УКТЗЕД), складеною на основi Гармонi-
зованої системи опису та кодування товарiв [1].

Митний тариф складається з двох основних еле-
ментів:

– товарної номенклатури
– ставок мита.
У єдиному митному тарифі товари розміщено від-

повідно до Української класифікації товарів зовніш-
ньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).

Товарна класифікаційна схема УКТ ЗЕД базу-
ється на Гармонізованій системі опису і кодування 
товарів, об’єктом класифікації якої є всі товари, що 
обертаються в міжнародній торгівлі.

Митний тариф складається з 21 розділу й охо-
плює 97 груп товарів (96 чинних і 1 зарезервовану 
для майбутнього використання). Найвищим рівнем 
деталізації товарів у Митному тарифі є товарна під 
категорія (10-значний код), яка застосовується у разі 
здійснення митного оформлення товарів і на яку 
встановлюються ставки ввізного мита.

Отже, підсумовуючи вищевикладене можна 
зазначити, що митний тариф – це систематизований 
перелік розмірів мита, що справляється при перемі-
щенні товарів через митний кордон України.

Митний тариф можна розглядати також як кон-
кретну ставку мита, яка застосовується при ввезенні 
(вивезенні) товару. У даному випадку поняття мит-
ного тарифу повністю збігається з поняття мита і 
може визначатись як вид митного платежу, що стягу-
ється з товарів, предметів, які переміщаються через 
митний кордон.

В економічній літературі поняття митного тарифу 
розглядається у більш широкому розумінні – як осо-
бливий вид торговельної політики і державного 
регулювання внутрішнього ринку країни у його 

взаємодії зі світовим ринком тобто це не конкретна 
ставка що визначення групи товарів, а засіб регулю-
вання зовнішньої торгівлі, який за термінологією 
визначається як тарифне регулювання. Тому інколи 
такі поняття як мито і митний тариф розглядаються 
як еквівалентні [3, с. 210].

В Україні митно-тарифне регулювання здійсню-
ється шляхом:

– митного контролю;
– митного оформлення;
– стягнення митних платежів.
Ставки Єдиного митного тарифу України явля-

ються єдиними для всіх суб’єктів зовнішньоекономіч-
ної діяльності незалежно від форм власності, орга-
нізації господарської діяльності та територіального 
розташування, за винятком випадків, передбачених 
законами України та її міжнародними договорами.

Основним елементом митно-тарифного регулю-
вання, безперечно, є мито. 

Мито – це загальнодержавний податок, встанов-
лений Податковим кодексом України та Митним 
кодексом України, який нараховується та сплачу-
ється відповідно до митного кодексу, законів України 
та міжнародних договорів, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України [1].

Але існує багато теорій щодо визначення особли-
вих ознак мита, які дозволяють зарахувати його чи 
то до податків, чи то до неподаткових надходжень. 

Механізм стягнення непрямих податків охоплює 
три суб’єкти, а саме бюджет, носія і платника податку. 
Сума мита сплачується декларантом. Сплачена сума 
включається до ціни імпортованого товару і пізніше 
буде сплачена споживачем під час реалізації даної 
продукції. Введення мита як податку має на меті:

– регулювання процесів імпорту, експорту;
– фіскальне значення;
– політико-правове [4, с. 118].
В Україні застосовуються наступні види ставок мит:
– адвалорні (зазвичай встановлюються в % від 

вартості товару);
– специфічні (встановлюються як фіксований 

збір за 1 одиницю ваги або іншої кількості товару); 
– комбіновані (комбінується перший і другий 

метод).
В цілях захисту економічних інтересів країни і її 

внутрішнього ринку від неякісних товарів або недо-
бросовісної конкуренції (а також в інших випадках 
передбачених законодавством) до товарів, що вво-
зяться або вивозяться, можуть тимчасово застосову-
ватися особливі види мита, а саме:

спеціальні – використовується як захисний засіб, 
якщо товари ввозяться на митну територію України 
в таких кількостях чи на таких умовах, які можуть 
завдати збитку вітчизняним виробникам;

антидемпінгові – використовується при ввезенні 
на митну територію України товарів за ціною, яка 
є суттєво нижчою за їхню конкурентну ціну та при 
ввезенні товарів з України за ціною, яка суттєво 
нижча від ціни інших експортерів подібних товарів, 
якщо такі операції можуть завдати збитку загально-
державним інтересам;
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компенсаційне – використовується при ввезенні 
чи вивезенні товарів, під час виробництва яких вико-
ристовувалася субсидія, якщо таке вивезення чи вве-
зення загрожує вітчизняним товаровиробникам або 
перешкоджає розширенню виробництва подібних 
товарів в Україні;

сезонне – встановлюється на окремі товари на 
строк не менше 60 та не більше 120 послідовних 
календарних днів з дня встановлення сезонного мита.

Нарахування, сплата і стягування мита на товар 
проводиться на основі його митної вартості чи/і його 
фактичної кількості (для комбінованих і специфіч-
них митних зборів) відповідно до Митного Законо-
давства України.

Ввізне (імпортне) мито – мито, що стягується мит-
ницею, являє собою податок на товари та інші пред-
мети, які переміщуються через митний кордон України. 
Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети 
при їх ввезенні на митну територію України.

Єдиним митним тарифом України передбачені:
– преференційні ставки ввізного мита, що засто-

совуються до товарів, які походять з держав, які 
входять разом з Україною до митних союзів або 
утворюють з нею спеціальні митні зони, і в разі вста-
новлення будь-якого спеціального преференційного 
митного режиму згідно з міжнародних договорів за 
участю України;

– пільгові ставки ввізного мита, що застосову-
ються до товарів, що походять з країн або еконо-
мічних союзів, які користуються в Україні режимом 
найбільшого сприяння або національним режимом, 
а також до товарів, що ввозяться в Україну з країн, 
з якими укладені угоди про вільну торгівлю4, за 
умови, якщо не виконуються суб’єктами зовнішньо-
економічної діяльності всі норми, установлені від-
повідними міжнародними угодами (при виконанні 
норм міжнародних угод – застосовуються їхні поло-
ження) або якщо товари входять до переліку виклю-
чень з відповідних угод про вільну торгівлю (іно-
земні суб’єкти господарської діяльності цих країн 
або союзів мають пільги відносно мита, за винятком 
випадків, коли відзначені мита і пільги щодо них 
встановлюються в рамках спеціального преферен-
ційного митного режиму).

– повні (загальні) ставки ввізного мита, що засто-
совуються до інших товарів.

З метою захисту економічних інтересів України, 
українських виробників та у випадках, передбачених 
законами України, незалежно від інших видів мита 
можуть також застосовуватися особливі види мита – 
спеціальне мито, антидемпінгове мито та компенса-
ційне мито.

Вивізне (експортне) мито – мито, що стягується 
митницею, являє собою податок на товари та інші 
предмети, які переміщуються через митний кордон 
України. Вивізне мито нараховується на товари та 
інші предмети при їх вивезенні за межі митної тери-
торії України.

Прийнято вважати, що мито виконує три важливі 
функції: фіскальну, захисну й стимулюючу. Захисна 
функція мита припускає формування бар’єрів, що 
перешкоджають проникненню на територію дер-
жави товарів, більш конкурентноздатних щодо наці-
ональних або в яких держава не зацікавлена.

Стимулююча функція формує передумови інтер-
есу до збільшення експорту.

Реалізація функцій мита проводиться через 
певні заходи державної фінансової політики. При 
цьому певні зміни в організації фінансових відносин 
супроводжуються відповідними змінами кількісних 
та якісних показників оцінки фінансових структур-
них зрушень. Наприклад, фіскальне значення мит 
оцінюється як абсолютними (величина бюджетних 
надходжень за певний період), так і відносними 
(частка мита у доходах бюджету, у податкових над-
ходженнях, у ВВП; співвідношення суми імпортного 
мита та обсягів імпорту) кількісними вимірниками. 
З іншого боку, мито набуває особливого значення 
як інструмент регулювання зовнішньоекономіч-
ної діяльності, співвідношення між обсягами спо-
живання та обсягами нагромадження. Крім того, в 
сучасних умовах мито є важливим політичним інди-
катором. Таким чином, суспільне призначення мита 
полягає в єдності його фіскальних і регулюючих 
властивостей [5, с. 260].

З метою більш наочного розуміння сутності мит-
них платежів та їх ролі у формуванні доходів Дер-
жавного бюджету України розглянемо таблицю 1.

Таблиця 1
Динаміка надходжень мита в доходах Державного бюджету України за 2013-2015 роки

Показники 2013 рік 2014 рік 2015 рік Відхилення (+,-) звітного періоду до
2013 року 2014 року

Всього доходів (без урахування міжбю-
джетних трансфертів), млн.грн. 337617,6 354966,2 531504,6 19388,7 176538,4

Всього доходів від зовнішньоекономіч-
ної діяльності, млн.грн. 118983,3 136971,5 203391,9 84408,6 66420,4

Частка доходів від зовнішньоекономіч-
ної діяльності в доходах бюджету, % 35,3 38,6 38,3 3,0 -0,3

Мито, млн. грн. 13186,5 12608,7 40300,8 27114,3 27692,1
Частка мита в доходах бюджету, % 3,9 3,6 7,6 3,7 4,0
ВВП, млрд. грн. 1454,9 1566,7 1979,4 152,8 43,7
Частка мита у ВВП, % 0,9 0,8 2,0 1,1 1,2 

Джерело [7]
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За результатами проведеного аналізу за  
2012-2015 роки простежується значна роль дохо-
дів від зовнішньоекономічної діяльності в дохо-
дах державного бюджету, в середньому 37,4% та 
стабільна частка мита в доходах бюджету – 4% за  
2013-2014 роки та майже 8% за 2015 рік та у 
ВВП – в середньому 1,3%. Динаміка надходжень 
ввізного та вивізного мита за 2013-2015 роки 
подана на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка надходження мита  
до Державного бюджету України
Джерело [8]

Як бачимо, за 2015 рік приріст надходжень до 
2014 року забезпечено з ввізного мита на 221,9 відс. 
або на 27,5 млрд. грн., вивізного мита на 90,5 відс., 
або на 199,4 млн. грн. Планові показники за 2015 рік 
виконано на 106,6 відсотка.

Підсумовуючи вищевикладене, варто зазначити, 
що мито посідає відносно незначне місце у податко-
вій системі України, яке до того ж має тенденцію до 
стабілізації на певному рівні у межах короткостро-
кового періоду. Водночас слід відмітити домінуючу 
роль ввізного мита у надходженнях від міжнародної 
торгівлі та зовнішніх організацій.

Однак варто відмітити, що розглядати суть дер-
жавного регулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності не правильно лише із фіскальної точки зору. 
Практика країн-членів Європейcького Cоюзу свід-
чить, що за допомогою лише тарифного регулю-
вання неможливо забезпечити захиcт національного 
товаровиробника, а ефективним є його поєднання з 
антидемпінговими розcлідуваннями, нетарифними 

методами регулювання та cубcидіями національним 
товаровиробникам. 

У промиcлово розвинутих країнах мито виконує 
перш за вcе регулюючу функцію, а не фіcкальну, і 
надходження від cправляння ввізного мита cкладають 
не більше 0,3% ВВП, на відміну від України, де 
на митні органи покладаються головним чином 
завдання із наповнення державного бюджету. Пере-
творення митних органів України у фіcкальні 
структури зменшує можливоcті реалізації інших їх 
функцій та cтворює перешкоди для міжнародного 
cпівробітництва та ефективної боротьби з митними 
правопорушеннями. Як наcлідок, збільшуютьcя 
маcштаби ухилення від cплати податків, зменшуєтьcя 
конкурентоcпроможніcть вітчизняного товарови-
робника, не приділяєтьcя належної уваги розвитку 
cпівробітництва на міжнародній арені тощо [6, с. 45].

Висновки і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямі. Митно-тарифне регулювання є 
одним із найпоширеніших й найдієвіших економіч-
них інструментів регулювання зовнішньоекономіч-
них відносин і захисту національної економіки від 
зовнішнього неконтрольованого впливу. Митний 
тариф в умовах лібералізації торгівлі та членства 
України в СОТ не повинен втрачати своїх основних 
функцій, а навпаки, мусить балансувати національні 
інтереси з інтересами інших країн. Багатоплановість 
впливу митного тарифу на розвиток зовнішньоторго-
вельних відносин та економіки країни у цілому вима-
гає виваженого підходу до встановлення рівнів ставок 
митного тарифу і врахування при цьому всіх можли-
вих економічних, політичних та соціальних наслідків.

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що 
практика впровадження тих чи інших митних тари-
фів обов’язково повинна супроводжуватися поєд-
нанням із такими складовими державної зовнішньо-
економічної політики, як антидемпінгова політика, 
нетарифне митне регулювання, різноманітні пільги 
та субсидії для національних виробників тощо.
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В статье рассмотрено понятие таможенно-тарифного регулирования во внешнеэкономической деятельности, 
раскрыто понятие пошлины и его влияния на формирование прибыли бюджета, указаны проблемы и пути совер-
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ОСНОВНІ ТЕОРІЇ  
ФЕНОМЕНУ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Сєнін О.О.
аспірант кафедри міжнародних фінансів
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Стаття аналізує існуючі теорії, що пояснюють причини виникнення та особливості перебігу явища 
фінансової кризи. Пропонується сучасний погляд на попередні дослідження у даному напрямку. 
У статті розглянуто роботи провідних представників різних шкіл економічної думки та пропонується 
авторське бачення піднятих ними проблем. Наводиться характеристика різних видів фінансових 
криз. Аналізуються підходи до вирішення проблеми фінансової кризи австрійської школи економіки 
(Людвіг фон Мізес), марксизму, теорії фінансової нестабільності (Хайман Мінські), теорій адаптив-
них очікувань та поведінкових теорій. Піднімається питання впливу глобалізації на перебіг кризових 
явищ у світовій фінансовій системі.
Ключові слова: економіна теорія, фінанси, фінансова криза, міжнародні фінанси, фінансовий ринок, 
регуляторні заходи, види фінансових криз.

Постановка проблеми. Явище фінансової кризи 
традиційно є однією з фундаментальних проблем еконо-
мічної теорії загалом та фінансів зокрема. Але на сучас-
ному етапі розвитку суспільства та глобальної еконо-
міки, дане питання набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Однією з останніх грунтовних публікацій на дану 

тематику є доповідь Національного бюро еконо-
мічних досліджень США (NEBR) під назвою «Фіс-
кальні та фінансові кризи», авторами якої є Michael 
D. Bordo та Christopher M. Meissner, опублікована 
у березні 2016. У вищезгаданій доповіді досліджу-
ються існуючі теоретичні доробки у царині теорії 
фінансових криз. Дана робота являє собою грун-
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товне дослідження, однак навіть воно не в змозі 
повністю охопити дане питання. 

Постановка завдання пов’язана з необхідністю 
системного аналізу провідних підходів до проблеми 
фінансових криз та формування комплексного уяв-
лення про явище фінансової кризи з урахуванням 
доробків економічної думки та історичного досвіду, 
що сформувалися на сьогоднішній день, з метою 
подальшого вирішення сучасних проблем світового 
фінансового ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Існує дуже багато визначень поняття фінансової 
кризи. При чому, більш точними є визначення під-
видів фінансових криз. Говорячи ж про фінансову 
кризу, як узагальнене поняття, можна сказати, що 
фінансова криза – це ситуація під час якої певний 
вид фінансових активів різко втрачає значну час-
тину вартості.

Але важливо розуміти, що фінансова криза має 
ряд принципово різних форм. Тому, важливо зупи-
нитися на них, оскільки кожен з них має власні при-
чини виникнення та певні особливості. До основних 
видів фінансових криз належать [1, с. 11-22]:

– валютна криза (Currency crisis)
– криза зупинки фінансування (Sudden stop)
– криза зовнішнього та/або внутрішнього боргу 

(Foreign and Domestic Debt Crisis)
– криза банківської системи (Banking Crisis)
Запропонована класифікація належить дослід-

ницькому центру МВФ, але є численні інші класи-
фікації, які, однак, описують одне і те саме. Тому, я 
лише наведу ще кілька видів фінансових криз, що не 
ввійшли до вищезгаданої класифікації. Це 

– криза фінансових бульбашок
– криза макроекономічного характеру (фінан-

сова криза, що виникла в наслідок падіння основних 
макроекономічних показників та загального погір-
шення економічної ситуації в країні)

Валютна криза характеризується різким здешев-
ленням валюти. «Немає єдиного визначення валют-
ної кризи»… «наприклад, одні дослідники визна-
чають кризу як здешевлення номінальної вартості 
валюти більше ніж на 25%, а інші, як прискорення 
темпів падіння вартості валюти більше ніж на 10%. 
В цілому, валютна криза може бути визначена, як 
ситуація під час якої учасники валютного ринку 
розуміють, що існуючий курс валюти ось-ось впаде, 
що призводить до спекулятивних операцій проти 
встановленого курсу, які прискорюють обвал курсу 
та здешевлення валюти» [2, с. 354]. Не треба далеко 
йти за прикладами, якщо за останні два роки націо-
нальна валюта України подешевшала у три рази. 

Криза зупинки фінансування характеризується 
зупинкою зовнішнього фінансування. Тобто, різким 
падінням доступних кредитних ресурсів в еконо-
міці країни. Часто є однією зі складових фінансової 
кризи. В масштабах країни або регіону, як правило, 
виникає через відтік прямих іноземних інвестицій. 
Зокрема, доволі яскравим та сучасним прикладом є 
часткова зупинка зовнішнього фінансування РФ, яка, 
однак, поки що, має доволі обмежений характер, і не 

є кризою зупинки фінансування в повному розумінні 
цього терміну (носить частковий характер) [1, с. 14].

Криза зовнішнього та/або внутрішнього боргу 
(або криза дефолту) характеризується дефіцитом 
зовнішньоторговельного балансу та неможливістю 
повного розрахунку за урядовими зобов’язаннями 
(зовнішніми або внутрішніми). Така криза виникла 
нещодавно в Україні, однак, поки що, її вдається стри-
мувати завдяки збільшенню зовнішніх фінансових 
надходжень, що, однак, веде до збільшення зовніш-
нього боргу, і є лише тимчасовим рішенням, яке може 
потенційно лише посилити майбутню боргову кризу.

Криза банківської системи зазвичай характе-
ризується різким відтоком депозитів (bank run), в 
результаті чого банкам необхідно виплатити більше 
коштів, ніж вони мають на цей момент, що автома-
тично робить їх банкрутами (якщо їх не врятує дер-
жавна позика рефінансування). Яскравим прикладом 
банківської кризи можна вважати період «Великої 
депресії», однак, тоді, банківська криза була лише 
одним з елементів загальної фінансової кризи. 
В сучасній Україні також присутні ознаки помірної 
банківської кризи. Але, детальніше про це піде мова 
у наступних розділах. 

Криза фінансових бульбашок виникає через зна-
чне завищення вартості певного виду активів, що в 
свою чергу, призводить у певний момент до різкого 
падіння їх вартості, руйнуючи баланси учасників 
фінансового ринку. Можна наводити багато прикла-
дів, одним з них є, так звана, бульбашка Доткомів 
(Dotcom bubble), що проіснувала орієнтовно з 1997 
до 2000 року. Характеризувалася завищенням ціни 
інтернет-компаній, які не мали прибутків, але праг-
нули максимально збільшити кількість користувачів, 
а потім вже отримувати прибутки. Однак, сподівання 
інвесторів виявились занадто оптимістичними. 

Економічна криза характеризується депресивним 
станом економіки, що в свою чергу впливає на про-
гнози та очікування учасників ринку, і може при-
звести до банківської кризи або відтоку капіталу. 

Як можна було побачити, усі види фінансових 
криз так чи інакше пов’язані між собою, і, часто, 
виникають одночасно. Зокрема, одне з досліджень 
оперує наступними даними стосовно одночасного 
виникнення різних видів фінансових криз (див. 
рисунок 1.1 та 1.2). На рисунках, цифра вказує на 
кількість відповідних фінансових криз, що склада-
лися з одного, двох або трьох видів кризи одночасно. 

  

Рис 1.1. Одночасне виникнення різних видів 
фінансових криз [1, с. 60]
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Рисунок 1.2 є логічним продовження рис. 1.1 і 
показує одночасне виникнення інших видів криз. 

  

Рис. 1.2. Одночасне виникнення різних видів 
фінансових криз [1, с. 60]

Виходячи з даних, наведених на рисунках 1.1 і 
1.2 можна зробити висновок, що в більшості випад-
ків валютні кризи та кризи зупинки фінансування 
виникають окремо від інших видів криз. В той час 
як банківські та боргові кризи частіше виникають в 
супроводі інших видів криз. 

Варто розуміти, що це лише одна з точок зору на 
фінансові кризи та їх класифікацію. Але, перелік усіх 
існуючих класифікацій не є метою даної статті, тому 
перейдемо до основних теорій фінансових криз, що 
слугують для обґрунтування причин виникнення кризи 
та пропонують можливі заходи для їх уникнення.

Вже більш ніж сторіччя, науковці по всьому світу 
намагаються з’ясувати причини виникнення фінан-
сової кризи, на дану тематику написано безліч нау-
кових праць, але питання залишається відкритим, і 
єдиної універсальної теорії до сьогодні не знайдено. 
Кожна з теорій описує явище фінансової кризи в 
певний період та в певних умовах (різні часові про-
міжки, країни, економічна ситуація тощо). І кожна 
має раціональне зерно. Але, дійти одностайної 
думки, щодо глибинних причин виникнення криз та 
шляхів запобігання ним, поки що не вдалося. Тому, в 
цьому підрозділі, я хотів би навести деякі з існуючих 
наукових надбань на дану тематику та розглянути їх 
актуальність в сучасних реаліях. 

Ряд економістів, об’єднаних під назвою 
«Австрійська школа економіки», розробляли теорію 
економічних циклів, що має пряме відношення до 
фінансових криз. Засновникам теорії були Людвіг 
фон Мізес та Фрідріх фон Гайєк, однак її було допо-
внено рядом інших вчених. На їхню думку, фінансові 
кризи виникають через перенасичення фінансового 
ринку порівняно дешевими кредитними коштами, 
що виникає через заниження відсоткових ставок по 
кредитам, зокрема національними (центральними) 
банками. Це в свою чергу створює дисбаланс між 
інвестиціями та заощадженнями, та призводить до 
постійного збільшення грошової маси на ринку, що 
веде до її знецінення, яке рано чи пізно призведе до 
фінансової кризи [3].

У своїй роботі Людвіг фон Мізес стверджує: 
«Хвилеподібний рух, що впливає на економіку, 
створюючи періоди розквіту, на зміну яким прихо-
дять періоди депресивного стану, є невідворотнім 

результатом постійних спроб зменшити відсоткову 
ставку шляхом збільшення обсягу кредитування. 
Не існує способів уникнути остаточного колапсу 
спричиненого збільшенням обсягів кредитування. 
Існує лише наступна альтернатива: або криза роз-
почнеться раніше, як результат зупинки збільшення 
обсягів кредитування, або пізніше у формі повної 
катастрофи для даної валютної системи» [4, с. 572] 
(Авторський переклад).

У зазначеній вище роботі йдеться про те, що 
спроби продовжити період «розквіту» завдяки деше-
вим кредитам, які мають стимулювати підприємців та 
«пожвавлювати» економіку, насправді, лише посилю-
ють майбутню кризу, яка рано чи пізно розпочнеться, 
щоб врегулювати існуючі економічні дисбаланси.

Значний вклад у дослідження теорії криз внесла 
Марксистська школа економіки. Основними постула-
тами є те, що криза виникає через перевиробництво 
та заниження заробітної плати робітників, що призво-
дить до перевищення пропозицією платоспроможного 
попиту, після чого виникає криза, що врівноважує 
попит і пропозицію шляхом зменшення виробни-
цтва, а отже зменшення пропозиції [5, с. 8-10]. Також, 
заслуговує уваги закон тенденції норми прибутку 
до зменшення, сформульований К. Марксом у слав-
нозвісному «Капіталі». На мій погляд, вище названі 
дослідження влучно формулюють проблему, однак не 
наводять реалістичних шляхів її вирішення.

Ще однією цікавою теорією є теорія фінансової 
нестабільності Хаймана Мінські. Для її пояснення 
наведу уривок з праці самого Мінскькі: «Перша тео-
рема гіпотези фінансової нестабільності стверджує, що 
існують фінансові режими за яких економіка є стабіль-
ною, і фінансові режими за яких економіка є нестабіль-
ною. Друга теорема гіпотези фінансової нестабільності 
стверджує, що протягом періодів тривалого процві-
тання, економіка поступово переходить від фінансових 
відносин, які створюють стабільну систему, до фінан-
сових відносин, які створюють нестабільну систему» 
[6, с. 7-8] (Авторський переклад).

У своїй гіпотезі Мінські говорить про те, що 
одразу після кризи усі учасники фінансового ринку 
прагнуть надійності та стабільності і, переважно, 
формують відносини, що несуть мінімально мож-
ливий ризик, нехтуючи потенційним прибутком від 
більш ризикованих операцій. Однак, з плином часу, 
зростає бажання учасників фінансового ринку збіль-
шити прибутковість операцій, шляхом підвищення 
ризику. Це призводить по появи все більш ненадій-
них та сумнівних фінансових схем, і рано чи пізно 
справа доходить до фінансових пірамід та заміни 
реальної цінності активів спекулятивною. Тоді, в 
певний момент, виникає фінансова криза, що руйнує 
існуючи ризикові операції та приводить фінансову 
систему до рівноваги, мотивуючи учасників ринку 
знов повернутися до операцій з низьким ризиком, 
тобто ринок знов стає «стабільним» на певний час. 

Дуже важливими для вивчення фінансових криз 
є методи математичного моделювання, зокрема тео-
рія ігор. За допомогою побудови математичних ігро-
вих моделей, дослідники прагнуть проаналізувати 
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можливу та оптимальну поведінки суб’єктів фінан-
сового ринку за різних обставин. Звичайно, харак-
терним недоліком математичного моделювання, як 
завжди, лишається необхідність спрощення ситуації, 
для створення моделі, що може залишити ряд впли-
вових факторів поза моделлю. Однак, дослідження в 
даній царині зробили значний внесок у теорію фінан-
сових криз. Зокрема, дослідження координаційних 
ігор. Тобто, розгляд моделей, де результат дії одного з 
учасників гри залежить від дій інших учасників. Такі 
моделі гарно описують процеси «банківської паніки», 
коли кожен з вкладників прагне забрати свій банків-
ський внесок, оскільки вважає, що інші вкладники 
стануть забирати свої внески. Таким чином, навіть 
необ’єктивна або економічно не обґрунтована при-
чина (наприклад публікації в економічній періодиці), 
що може достатньо вплинути на думку вкладника 
здатна розпочати фінансову кризу певного масштабу 
(у наведеному прикладі – банківську). Так само, спе-
кулянти можуть діяти на ринку залежно від того, що 
на їхню думку планують зробити інші спекулянти. 
Такі масові одночасні однакові дії учасників ринку 
можуть розпочати фінансову кризу (найчастіше бан-
ківську або валютну), або навпаки різко збільшити 
ціну активу (в разі масової купівлі, а не продажу 
активу). Це явище дістало назву «стратегічна комплі-
ментарність». Тобто, збільшення ефективності стра-
тегії пропорційно до кількості учасників що обрали 
одну й ту саму стратегію [7, с. 443-462].

На останок, хотів би звернути увагу на такі фено-
мени, як «стадна поведінка» та «адаптивні очіку-
вання». Обидва вони певною мірою схожі на моделі 
стратегічної компліментарності, однак мають принци-
пові відмінності. Моделі «стадної поведінки» перед-
бачають, що кожен з учасників буде діяти відповідно 
до поведінки інших учасників, навіть якщо у нього 
є інформація, що спонукає його діяти іншим чином, 
оскільки він вважає інших краще проінформованими. 
Таким чином, якщо кілька учасників ринку обирають 
певний варіант дій, то решта наслідує їх поведінку 
незалежно від обставин, і результат залежить від 
того чи «правильною» була поведінка перших учас-
ників. Але той факт, що велика кількість учасників 
обрали дану стратегію, сам по собі впливає на резуль-
тат. Таким чином, поведінка одних учасників ринку, 
часто, може пояснюватися виключно поведінкою 
інших учасників. Людське суспільство дає нам без-
ліч прикладів «стадної поведінки». Наприклад, сту-
дент планував прийти на лекцію, однак дізнавшись, 
що решта студентів не прийде, теж на неї не прий-
шов. Аналогічна поведінка часто спостерігається і на 
фінансовому ринку [8, с. 798-816].

Поняття «адаптивних очікувань» є дуже цікавим, 
не тільки в контексті фінансових криз, а й економіч-
ного аналізу загалом. Розглядається наступна модель 
поведінки учасників. Вони аналізують тенденції та 
увесь масив інформації за відносно короткий про-
міжок часу, що передує прийняттю рішення, і вважа-
ють, що існуючі тенденції зберігатимуться. Напри-
клад, якщо вартість акцій компанії А зростає на 5% 
щомісяця протягом 3-х місяців, то учасники зро-
блять висновок, ніби вони мають всі підстави вва-
жати, що в наступному місяці вона теж зросте на 5%. 
Однак, насправді, ніхто не може гарантувати того що 
тенденція збережеться. Аналогічна ситуація і з нега-
тивною тенденцією: учасники вважатимуть що вона 
продовжуватиметься [9, с. 5-18].

На мій погляд, в цю «пастку» потрапляють, дуже 
часто, під час економічного аналізу, переоцінюючи 
достовірність методів побудованих навколо аналізу 
існуючих тенденції та їх проекції на майбутнє. Упев-
нений, до таких розрахунків треба ставитись дуже 
обережно та завжди враховувати додаткову інфор-
мацію, що виходить за рамки простого аналізу існу-
ючої динаміки певного економічного процесу. А в 
комбінації зі «стадною поведінкою» частини учас-
ників, «адаптивні очікування» можуть ще підсилити 
мотивацію учасників діяти відповідно до існуючих на 
даний момент тенденцій, оскільки частина буде діяти 
відповідно до розрахунків, а решта наслідувати їх дії. 
Однак, проблема полягає в тому, що така поведінка не 
обов’язково є оптимальною. Часто такі ситуації, осо-
бливо, якщо кількість учасників порівняно висока, 
призводять до значних потрясінь фінансової системи.

Висновки з проведеного дослідження. Хотів би 
наголосити, на неоднорідності та постійній еволюції 
тих подій, які підпадають під визначення «фінансова 
криза». В останнє сторіччя особливо помітним став 
вплив глобалізаційних процесів на перебіг фінансо-
вих криз по всьому світі. Цей вплив є одним з про-
відних факторів, що формує фінансові кризи май-
бутнього. Не можна попередити майбутні фінансові 
кризи, виходячи з аналітики та розрахунків побудова-
них навколо лише попередніх криз, оскільки їх при-
рода поступово змінюється разом з економікою та 
людським суспільством загалом. Кризи виступають, 
як природні обмеження, які направляють розвиток 
економічної системи в «правильне русло», навіть, 
якщо і ціною тимчасових втрат. Тому, попередити їх 
можна лише узявши на себе функцію «регулятора еко-
номіки» і успішно її реалізуючи. Інакше, автоматично 
вмикається система «саморегуляції економіки» і шля-
хом фінансової кризи направляє подальший розвиток 
фінансової системи у більш раціональну сторону.

Література:
1. Claessens S. and Kose M. A. «Financial Crises: Explanations, Types, and Implications», January 2013, IMF Working Paper WP/13/28, 

© 2013 International Monetary Fund.
2. Al-Assaf G. «Determinants of currency crisis in jordan a multinomial logit model», European Scientific Journal December 2013 edition 

vol. 9, № 34. – ISSN: 1857 – 7881 (Print) e – ISSN 1857- 7431.
3. Polleit T. «Manipulating the Interest Rate: a Recipe for Disaster», 13 December 2007, https://mises.org/library/manipulating-interest-

rate-recipe-disaster
4. Mises L. «Human Action: A Treatise on Economics», 4th revised edition (1996).
5. Munro J. H. University of Toronto «Some Basic Principles of Marxian Economics», Updated September 2008, http://www.economics.

utoronto.ca/wwwfiles/archives/munro5/MARXECON.pdf



152

# 2 (10) 2016

6. Minsky H. P. «The Financial Instability Hypothesis», Working Paper № 74, The Jerome Levy Economics Institute of Bard College, 
May 1992. ISSN 1547-366X. Prepared for Handbook of Radical Political Economy, edited by Philip Arestis and Malcolm Sawyer, Edward 
Elgar: Aldershot, 1993.

7. Cooper R. and John A. «Coordinating Coordination Failures in Keynesian Models», The Quarterly Journal of Economics, Vol. 103, 
№ 3. (Aug., 1988), pp. 441-463.

8. Banerjee A. V. «A simple model of herd behavior», The Quarterly journal Of economics Vol. CVII, August 1992 issue 3, pp. 797-817.
9. Evans G. W. Seppo Honkapohja, «Learning and Expectations in Microeconomics», published by Princeton University Press and 

copyrighted, © 2001.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ  
ФЕНОМЕНА ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Сенин А.А.
аспирант кафедры международных финансов
Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана

Статья анализирует существующие теории, которые обьясняют причины возникновения и особенности раз-
вития такого явления, как финансовый кризис. Предлагается современный взгляд на предидущие исследова-
ния в этом напрвлении. В статье рассатриваются работы наиболее значимых представителей различных школ 
экономической мысли и предлагается авторское видение поднятых ими проблем. Приводится характеристика 
разных видов финансовых кризисов. Анализируются подходы к решению проблемы финансового кризиса 
австрийской школы экономики (Людвиг фон Мизес), марксизма, теории финансовой нестабильности (Хайман 
Мински), теории адаптивных ожиданий и поведенческих теорий. Поднимается вопрос влияния глобализации 
на развитие кризисных явлений в мировой финансовой системе.
Ключевые слова: экономическая теория, финансы, финансовый кризис, международные финансы, финансо-
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CONTEMPORARY VIEW ON THE MAIN THEORIES  
OF THE FINANCIAL CRISIS PHENOMENON

Sienin О.О.
Doctoral Student
Kiev National Economic University named after Vadim Hetman

The article analyses existing theories, which explain the reasons of appearance of financial crisis phenomenon and 
its features. The article offers contemporary vision of previous studies in this area. The article scrutinises the works 
of prominent representatives of various schools of economic thought and offers author’s vision of the problems 
involved. Presents characterisation of various types of financial crises. Analyses approaches to solving the problem 
of financial crisis by the Austrian school of economics (Ludvig von Mises), Marxism, Financial instability theory 
(Hyman Minsky), adaptive expectations theory and behavioural theories. Піднімається питання впливу глобалізації 
на перебіг кризових явищ у світовій фінансовій системі.
Keywords: economic theory, finance, financial crisis, international finance, financial market, regulatory policies, 
types of financial crises.



153

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

УДК 336:658

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ  
У ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Соболєва Г.Г.
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

Динамічний розвиток підприємницької діяльності в Україні супроводжується значними економіч-
ними суперечностями, зумовленими особливістю ринкової трансформації в умовах глобалізаційних 
процесів. Однією з найважливіших проблем, з якою стикаються вітчизняні підприємства, є недо-
статня ефективність організації управління їхніми фінансовими ресурсами в умовах переходу до 
ринку, з огляду на те, що фінансові ресурси – найважливіший чинник економічного зростання, реор-
ганізацію управління фінансовими ресурсами підприємств необхідно сьогодні трактувати як цен-
тральну ланку усього комплексу заходів, спрямованих на його забезпечення.
Ключові слова: фінансові ресурси, джерела формування фінансових ресурсів, статутний капітал, 
методи фінансового аналізу, фінансово-господарська діяльність, основні засоби, оборотні активи, 
оцінка ліквідності, ефективність використання фінансових ресурсів, заходи поліпшення фінансового 
стану, фінансовий потенціал.

Постановка проблеми. Успішна діяльність будь-
якого підприємства не можлива без ефективного 
управління фінансовими ресурсами. Вони мають 
створити передумови для стабільного процесу вироб-
ництва та його постійного зростання, що визначає 
конкурентоспроможність підприємства на ринку.

Стабільність функціонування підприємства ґрун-
тується на достатності фінансових ресурсів та їх ста-
більному кругообігу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чна група авторів, зокрема Балабанов І., Балаба-
нов А., Бланк І., Поддєрьогін А. та інші, тракту-
ють фінансові ресурси підприємства як сукупність 
коштів, наявних у розпорядженні суб’єкта господа-
рювання, які формуються з метою фінансування роз-
витку підприємства в майбутньому періоді [1].

Наукові дослідження, що проводяться у фінан-
совій сфері здійснюються через оцінку існуючих 
теоретичних підходів та глибокий аналіз сучасності. 
Наслідком цього є пошуки раціональних управлін-
ських рішень, що дозволять удосконалити існуючі 
економічні системи шляхом ефективного розподілу 
та використання фінансових ресурсів.

Формулювання цілей. Від належного форму-
вання фінансових ресурсів та ефективного і цілеспря-
мованого їх використання багато в чому залежить 
своєчасність та повнота фінансового забезпечення 
виробничо-господарської діяльності та розвитку під-
приємства, виконання фінансових зобов’язань перед 
державою та іншими суб’єктами господарювання.

Виклад основного матеріалу. Під фінансовими 
ресурсами підприємства слід розуміти грошові 
доходи і надходження, які перебувають у розпо-
рядженні суб’єкта господарювання і призначенні 
для виконання фінансових зобов’язань, здійснення 
затрат із розширеного відтворення і економічного 
стимулювання працівників. 

На формування та використання фінансових 
ресурсів підприємств впливають різноманітні чин-
ники, які по відношенню до суб’єктів підприєм-
ницької діяльності доцільно поділяти на внутрішні 
(несистематичні) – пов’язані безпосередньо з діяль-
ністю окремого підприємства та зовнішні (система-
тичні) – не пов’язані [2].

Склад фінансових ресурсів, їх обсяги залежать 
від виду й розміру підприємства. Чим більший обсяг 
виробництва і вища ефективність роботи підпри-
ємства, тим більшим є обсяг власних фінансових 
ресурсів, і навпаки [3].

Наявність достатнього обсягу фінансових ресур-
сів та їх ефективне використання визначають задо-
вільний фінансовий стан підприємства: плато-
спроможність, фінансову стійкість, ліквідність і 
рентабельність. З огляду на це, найважливішим 
завданням підприємств є пошук резервів збільшення 
власних фінансових ресурсів і найкращого їх вико-
ристання з метою підвищення ефективності роботи 
підприємства [4].

Основними джерелами формування фінансових 
ресурсів підприємств є власні та залучені кошти. 
Власні фінансові ресурси формуються з власних 
джерел фінансування. Вони утворюються вже під 
час організації підприємства при формуванні його 
статутного капіталу. У процесі виробничо-госпо-
дарської діяльності власні фінансові ресурси під-
приємства поповнюються завдяки отриманим дохо-
дам і прибуткам. Ці фінансові ресурси називають 
власними внутрішніми фінансовими ресурсами. 
Водночас підприємство може отримувати фінансові 
ресурси у власне використання від емісії своїх акцій, 
одержання дотацій, субсидій, дивідендів, відсотків 
на цінні папери інших емітентів тощо. Такі фінан-
сові ресурси називають власними зовнішніми фінан-
совими ресурсами [5].
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У зв’язку з реформування економічної системи 
України виникає практична потреба перегляду під-
ходів щодо питань формування та використання 
фінансових ресурсів і зумовлює необхідність під-
вищення ролі фінансового управління як найважли-
вішого елемента загальної системи управління під-
приємством [6].

Формування фінансових ресурсів розпочина-
ється в момент заснування підприємства, коли утво-
рюється статутний фонд (капітал). Надалі фінансові 
ресурси формуються головним чином за рахунок 
власних джерел (власних коштів): прибутку, амор-
тизаційних відрахувань, позик. Поряд з ними, дже-
релами фінансових ресурсів виступають: виторг 
від реалізації вибулого майна; різноманітні цільові 
надходження; виторг від вибуття оборотних коштів 
та ін. Значні фінансові ресурси можуть бути мобілі-
зовані та знову утворювані або реконструйовані під-
приємствами на фондовому ринку шляхом продажу 
цінних паперів певного підприємства [7].

Формування фінансових ресурсів з різних дже-
рел дає можливість підприємству своєчасно інвесту-
вати кошти в нове виробництво, забезпечувати у разі 
необхідності розширення і технічне переозброєння 
діючого підприємства, фінансувати наукові дослі-
дження, розробки і їх впровадження та ін. [8]. 

Вибір джерела покриття витрат підприємства у 
разі нестачі власних фінансових ресурсів залежить 
від цілей інвестування коштів. Для покриття корот-
кострокової і середньострокової потреби в обо-
ротних коштах доцільно використовувати позики 
кредитних установ. Здійснюючи значні капітальні 
вкладення можна залучити довгостроковий кредит 
або скористатися випуском цінних паперів.

При аналізі фінансових ресурсів підприємства 
доцільно використовувати інструментарій фінансового 
аналізу який передбачає комплекс дій щодо вивчення й 
аналізу результатів фінансово-господарської діяльності 
організацій, підприємств, фірм з метою визначення 
ступеня ефективності використання основних фондів 
і оборотних коштів для реалізації програм (статутних 
завдань) організацій, установ, виявлення можливих 
недоліків, порушень, невикористаних резервів підви-
щення результативності діяльності.

Основними завданнями аналізу фінансового 
стану є:

– дослідження рентабельності та фінансової стій-
кості підприємства;

– дослідження ефективності використання майна 
(капіталу) підприємства, забезпечення підприємства 
власними оборотними коштами;

– об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквід-
ності, платоспроможності та фінансової стійкості 
підприємства;

– оцінка становища суб’єкта господарювання на 
фінансовому ринку та кількісна оцінка його конку-
рентоспроможності;

– аналіз ділової активності підприємства та його 
становища на ринку цінних паперів;

– визначення ефективності використання фінан-
сових ресурсів.

Аналіз фінансового стану – це частина загаль-
ного аналізу господарської діяльності підприємства, 
який складається з двох взаємозв’язаних розділів: 
фінансового та управлінського аналізу.

Розподіл аналізу на фінансовий та управлінський 
зумовлений розподілом системи бухгалтерського 
обліку, яка склалася на практиці, на фінансовий та 
управлінський облік.

Розрізняють два види аналізу фінансового стану: 
зовнішній і внутрішній. Різниця у змісті зовнішнього 
і внутрішнього аналізу пов’язана з різницею інфор-
маційного забезпечення і завдань, що їх вирішують 
обидва ці види аналізу [9].

Особливостями зовнішнього фінансового аналізу є:
– орієнтація аналізу на публічну, зовнішню звіт-

ність підприємства;
– множинність об’єктів-користувачів;
– різноманітність цілей і інтересів суб’єктів аналізу;
– максимальна відкритість результатів аналізу 

для користувачів.
Основним змістом зовнішнього фінансового ана-

лізу, який здійснюється партнерами підприємства, 
контролюючими органами на основі даних публіч-
ної фінансової звітності, є:

– аналіз абсолютних показників прибутку;
– аналіз показників рентабельності;
– аналіз фінансового стану, фінансової стійкості, 

стабільності підприємства, його платоспроможності 
та ліквідності балансу;

– аналіз ефективності використання залученого 
капіталу;

– економічна діагностика фінансового стану під-
приємства.

На відміну від внутрішнього, відповідні складові 
зовнішнього аналізу більш формалізовані та менш 
деталізовані.

Основним змістом внутрішнього (традиційного) 
аналізу фінансового стану підприємства є:

– аналіз майна (капіталу) підприємства;
– аналіз фінансової стійкості та стабільності під-

приємства;
– оцінка ділової активності підприємства;
– аналіз динаміки прибутку та рентабельності 

підприємства і факторів, що на них впливають;
– аналіз кредитоспроможності підприємства;
– оцінка використання майна та вкладеного капі-

талу;
– аналіз власних фінансових ресурсів;
– аналіз ліквідності та платоспроможності під-

приємства;
– аналіз самоокупності підприємства.
Цей аналіз здійснюється аналітиками підприєм-

ства і ґрунтується на широкій інформаційній базі, 
включаючи й оперативні дані. Традиційна практика 
аналізу фінансового стану підприємства опрацювала 
певні прийоми й методи його здійснення.

Предметом фінансового аналізу підприємства 
є його фінансові ресурси, їх формування та вико-
ристання. Для досягнення основної мети аналізу 
фінансового стану підприємства – об’єктивної його 
оцінки та виявлення на цій основі потенційних мож-
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ливостей підвищення ефективності формування й 
використання фінансових ресурсів – можуть засто-
совуватися різні методи аналізу. Методи фінансового 
аналізу – це комплекс науково-методичних інстру-
ментів та принципів дослідження фінансового стану 
підприємства.

В економічній теорії та практиці існують різні 
класифікації методів економічного аналізу взагалі та 
фінансового аналізу зокрема.

Перший рівень класифікації відокремлює 
неформалізовані та формалізовані методи аналізу. 
Неформалізовані методи аналізу ґрунтуються на 
описуванні аналітичних процедур на логічному 
рівні, а не на жорстких аналітичних взаємозв’язках 
та залежностях.

До неформалізованих належать такі методи:
– експертних оцінок і сценаріїв;
– психологічні;
– морфологічні;
– порівняльні;
– побудови системи показників;
– побудови системи аналітичних таблиць.
Ці методи характеризуються певним 

суб’єктивізмом, оскільки в них велике значення 
мають інтуїція, досвід та знання аналітика. До фор-
малізованих методів фінансового аналізу належать 
ті, в основу яких покладено жорстко формалізовані 
аналітичні залежності, тобто методи:

– ланцюгових підстановок;
– арифметичних різниць;
– балансовий;
– відокремлення ізольованого впливу факторів;
– відсоткових чисел;
– диференційний;
– логарифмічний;
– інтегральний;
– простих і складних відсотків;
– дисконтування.
У процесі фінансового аналізу широко застосо-

вуються і традиційні методи економічної статис-
тики (середніх та відносних величин, групування, 
графічний, індексний, елементарні методи обробки 
рядів динаміки), а також математико-статистичні 
методи (кореляційний аналіз, дисперсійний аналіз, 
факторний аналіз, метод головних компонентів). 
Використання видів, прийомів та методів аналізу 
для конкретних цілей вивчення фінансового стану 
підприємства в сукупності становить методологію 
та методику аналізу.

Фінансовий аналіз здійснюється за допомогою 
різних моделей, які дають змогу структурувати та 
ідентифікувати взаємозв’язки між основними показ-
никами. Існують три основні типи моделей, які 
застосовуються в процесі аналізу фінансового стану 
підприємства: дескриптивні, предикативні та норма-
тивні. Дескриптивні моделі є основними. 

До них належать:
– побудова системи звітних балансів;
– подання фінансової звітності у різних аналітич-

них розрізах;
– вертикальний та горизонтальний аналіз звіт-

ності;
– система аналітичних коефіцієнтів;
– аналітичні записки до звітності.
Дескриптивні моделі засновані на використанні 

інформації з бухгалтерської звітності. 
Предикативні моделі – це моделі передбачуваль-

ного, прогностичного характеру. Вони використо-
вуються для прогнозування доходів та прибутків 
підприємства, його майбутнього фінансового стану. 
Найпоширеніші з них: розрахунки точки критичного 
обсягу продажу, побудова прогностичних фінан-
сових звітів, моделі динамічного аналізу (жорстко 
детерміновані факторні та регресивні моделі).

Нормативні моделі – це моделі, які уможливлю-
ють порівняння фактичних результатів діяльності 
підприємства із нормативними (розрахованими на 
підставі нормативу). Ці моделі використовуються, як 
правило, у внутрішньому фінансовому аналізі, їхня 
суть полягає у встановленні нормативів на кожну 
статтю витрат стосовно технологічних процесів, 
видів виробів та у розгляді і з’ясуванні причин від-
хилень фактичних даних від цих нормативів.

Висновки. Одним з факторів забезпечення при-
бутковості суб’єктів господарювання є ефективне 
використання фінансових ресурсів. Ефективність 
фінансування підприємства неабияк визначається 
структурою джерел формування ресурсів, що зале-
жать від форми власності, виду діяльності, тери-
торіального розміщення та інших факторів впливу. 
Очевидно, зростання частки власних фінансових 
ресурсів щодо позичених і залучених дає змогу зро-
бити висновок про зростання ефективності фінансу-
вання підприємства.

У підсумку можна зазначити, що у традицій-
ному розумінні фінансовий аналіз є методом оцінки 
і прогнозування фінансового стану підприємства на 
основі його бухгалтерської звітності.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ  
В ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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кандидат экономических наук, доцент,
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А.Н. Бекетова

Динамическое развитие предпринимательской деятельности в Украине сопровождается значительными эко-
номическими противоречиями, предопределенными особенностью рыночной трансформации в условиях про-
цессов глобализаций. Одной из важнейших проблем, с которой сталкиваются отечественные предприятия, 
является недостаточная эффективность организации управления их финансовыми ресурсами в условиях пере-
хода к рынку, ввиду того, что финансовые ресурсы – важнейший фактор экономического роста, реорганиза-
цию управления финансовыми ресурсами предприятий необходимо сегодня трактовать как центральное звено 
всего комплекса мероприятий, направленных на его обеспечение. 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, источники формирования финансовых ресурсов, уставный капитал, 
методы финансового анализа, финансово-хозяйственная деятельность, основные средства, оборотные активы, 
оценка ликвидности, эффективность использования финансовых ресурсов, мероприятия улучшения финансо-
вого состояния, финансовый потенциал.

FINANCIAL RESOURCES AND THEIR SETTING  
ARE IN FINANCIALLY-ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISE

Soboleva A.G.
PhD, Associate Professor,
Kharkiv National University of Municipal Economy A.N. Beketov

Dynamic development of entrepreneurial activity in Ukraine is accompanied by the considerable economic 
contradictions predefined by the feature of market transformation in the conditions of processes of globalizations. One 
of major problems, domestic enterprises run into that, is insufficient efficiency of organization of management by their 
financial resources in the conditions of passing to the market, as financial resources are a major factor of the economy 
growing, reorganization of management it is necessary today to interpret the financial resources of enterprises as a 
central link of all complex of the measures sent to his providing. 
Keywords: financial resources, sources of forming of financial resources, charter capital, methods of financial 
analysis, financially-economic activity, fixed assets, circulating assets, estimation of liquidity, efficiency of the use of 
financial resources, measures of improvement of the financial state, financial potential.
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Проаналізовано досвід закордонних оптових підприємств на товарному ринку, досліджені харак-
терні причини розвитку системи оптових підприємств розвинених країн. Розглянуто види оптово-
посередницьких структур США, Японії, КНР, Німеччини та визначені загальні особливості струк-
тур окремих зарубіжних країнах.
Ключові слова: торгівля, виробниче підприємство, збут, постачання, посередницька діяльність, роз-
дрібна торгівля, оптова торгівля, споживач, підприємство.

Постановка проблеми. Становлення та вдо-
сконалення сфери товарного обігу є об’єктивною 
передумовою стабільного та динамічного соці-
ально-економічного розвитку країни. Торгівля, як 
провідна галузь сфери обігу, з кожним роком набу-
ває все більших темпів розвитку. Намітилася стійка 
тенденція зростання фізичного обсягу роздрібного 
товарообороту.

Однак, формування ринкової економіки в Укра-
їні висуває величезну кількість проблем, практичне 
вирішення яких дуже ускладнено через відсутність 
відповідних теоретичних розробок. Однією з таких 
проблем, причому найбільш актуальних на сучас-
ному етапі, є проблема удосконалення системи опто-
вої торгівлі, яка на сьогодні суттєво втратила свої 
позиції на споживчому ринку України. 

В умовах функціонування цивілізованого ринку 
саме оптова торгівля повинна стати важелем для 
стимулювання зростання ефективності виробництва 
та повнішого задоволення потреб покупців.

При цьому теоретичні дослідження розвитку 
оптової торгівлі в системі маркетингу з урахуванням 
конкурентного середовища, підвищення рівня ефек-
тивності її функціонування з врахуванням особли-
востей національної економіки майже відсутні.

Таким чином, особливості та ефективність 
функціонування оптової торгівлі в ринкових умо-
вах, шляхи подальшого розвитку, стратегічні цілі і 
завдання цієї важливої підсистеми сфери товарного 
обігу в концептуальному плані не визначені, що і 
обумовлює актуальність досліджень з урахуванням 
зарубіжного досвіду. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тео-
ретичні і практичні аспекти досліджуваної проблеми 
знайшли відображення в роботах відомих вітчиз-
няних і зарубіжних вчених-економістів: В.В. Апо-
пія, Л.В. Балабанової, І.О. Бланка, Л.О. Брагіна, 
М.Д. Виноградського, Н.А. Голошубової, В. Данен-
бурга, А.А. Мазаракі, Ф. Котлера, Р. Монкріфа, 
В.П. Онищенка, М.В. Опельбаума, В.К. Памбухчи-
янца, Ф.Г. Панкратова, В.М. Торопков, В.О. Точи-
ліна, К.П. Пашаєва, Ч. Фатрелла та інших.

Аналіз наукових праць і практики господарської 
діяльності виявили невідповідність між станом 
оптової торгівлі і потребами підприємств роздрібної 
торговельної мережі. Основна проблема полягає у 
підвищенні ролі оптової торгівлі в процесі товаро-
постачання магазинів. Нові умови господарювання, 
зростання конкуренції на ринку вимагають роз-
робки нових функцій товарного обороту, визначення 
стратегічних напрямів їх розвитку в перспективі, 
використання маркетингових підходів, елементів 
логістики в процесі доведення товарів від сфери 
виробництва до сфери споживання.

Мета дослідження. Посилити роль оптової 
торгівлі у розподілі товарів з урахуванням зару-
біжного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Оптова торгівля є 
стратегічною сферою діяльності, оскільки вона може 
відігравати значну роль у розвитку вітчизняного 
виробництва, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, 
отже, сприяти більш повному задоволенню потреб 
споживачів і позитивно впливати на соціально-еко-
номічний розвиток країни в цілому [1, с. 7]. 

У розвинених країнах збут значної маси товарної 
продукції проводиться через оптово-посередницькі 
структури, оскільки виробникам товарів, особливо 
дрібним і середнім, часто вигідніше користуватися 
їх послугами, ніж вкладати засоби в створення влас-
них збутових каналів. За останні 20 років частка 
оптово-посередницьких ланок в реалізації товарів в 
західних країнах збільшилася з 25 до 40-45%. При 
цьому, якщо в Англії через оптово-посередницькі 
ланки проходить близько 25% роздрібного товароо-
бігу, то в США – 50% [2].

Для розвитку системи оптово-посередницьких орга-
нізацій розвинених країн характерні три обставини:

1. Це відносно швидкий процес формування її 
в сучасному вигляді, початок якого належить при-
близно до середини 70-х років. Ще трохи більше ніж 
30 років тому зарубіжні фахівці з маркетингу перед-
бачали, що оптові підприємства повинні зникнути зі 
сцени суспільного життя. Але всупереч цим прогно-
зам вони змогли не тільки відстояти своє місце «під 
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сонцем», але і зміцнити свої позиції настільки, що 
стали відігравати важливу роль в економіці.

На думку зарубіжних економістів, оптові підпри-
ємства змогли вижити завдяки тому, що в умовах 
сучасної науково-технічної революції вони зуміли 
перебудувати свою діяльність, пристосуватися до 
нових умов господарювання, взяти на себе функції 
обслуговування як фірм-виробників, так і роздріб-
них компаній, зайняти своє місце в економічному 
механізмі, встановити нові форми зв’язків з про-
мисловістю і роздрібною торгівлею. Тенденція до 
розширення обсягу послуг, що надаються оптовою 
торгівлею, істотно посилилася у 80-і роки.

Сьогодні продовжується процес диверсифіка-
ції торгових функцій оптової ланки – все більша 
кількість оптових підприємств не обмежують свою 
діяльність лише основними операціями, а набувають 
промислових підприємств, створюють у себе вироб-
ничі філіали, а також активно займаються роздріб-
ною торгівлею.

2. Система оптово-посередницьких організацій 
працює в тісному взаємозв’язку з структурою комер-
ційних служб промислових підприємств.

3. Удосконалення та швидкий розвиток системи 
були обумовлені потребами в закупівельно-збутовій 
діяльності оптово-посередницьких підприємств.

Фахівці відзначають високий рівень і тенден-
цію до подальшої спеціалізації оптово-посеред-
ницьких підприємств, яка відбувається за осно-
вними напрямами:

1) за функціональними напрямами діяльності 
(самостійний опт, виробничий збут, оптово-закупі-
вельні організації роздрібної торгівлі тощо);

2) залежно від придбання права власності на 
товар;

3) за набором виконуваних оптових послуг;
4) за товарною спеціалізацією (широтою асорти-

менту товарів, що реалізуються).
Найбільшою різноманітністю відрізняється орга-

нізаційна структура оптово-посередницької діяль-
ності в США, де налічується до 20 видів різного роду 
посередницьких структур, а з урахуванням товарної 
спеціалізації їх число перевищує декілька тисяч. 
Кількісно це виглядає таким чином: 300 тис. опто-
вих фірм і близько 70 тис. оптових посередників [2].

Серед видів оптово-посередницьких підприємств 
виділяють: самостійні оптові фірми – що набувають 
права власності на товар; посередницькі фірми – що 
не набувають права власності на товар; оптові відді-
лення промислових компаній; закупівельні організа-
ції й оптові склади роздрібних фірм; оптові заготів-
ники сільськогосподарської продукції; оптові фірми 
з торгівлі нафтопродуктами.

1. Самостійні оптові фірми, що набувають права 
власності на товару є домінуючими. Вони зосеред-
или у себе понад 80% складських площ; майже 80% 
чисельності працівників; близько 50% обсягу прода-
жів. Кількість таких підприємств становить близько 
70% від загального числа оптових підприємств.

2. Посередницькі фірми, що не набувають права 
власності на товар, становлять близько 10% чисель-

ності оптово-посередницьких підприємств і близько 
10% обсягу продажів.

3. Оптові відділення промислових компаній ста-
новлять близько 10% оптових підприємств і близько 
35% обсягу оптових продажів товарів.

4. Закупівельні організації й оптові склади роз-
дрібних фірм знаходяться в сумісному володінні 
декількох роздрібних фірм і призначені для забезпе-
чення товаропостачання їх магазинів.

5. Оптові заготівники сільськогосподарської про-
дукції купують товари у дрібних сільськогосподар-
ських виробників для подальшого постачання їх на 
ринок.

6. Оптові фірми з торгівлі нафтопродуктами – це 
спеціалізовані оптові підприємства, що працюють в 
тісному контакті з нафтопереробними компаніями, 
забезпечуючи їх складськими приміщеннями і тор-
говими послугами.

Аналіз товарної структури оптових продажів у 
США свідчить, що понад 60% підприємств оптової 
торгівлі зайнято збутом товарів тривалого користу-
вання. На них зайнято 59% загальної кількості праців-
ників і здійснюється 50% всього обсягу оптових про-
дажів. Найбільш помітними за обсягом продажів є такі 
товарні групи, як автомашини, устаткування, запасні 
частини, бакалійні товари, нафта і нафтопродукти.

У США оптово-посередницька ланка дуже розви-
нена також у торгівлі продовольчими (особливо кон-
сервованою продукцією) та текстильними товарами. 
В цілому, за даними досліджень, окремі джерела 
товарозабезпечення роздрібної торговельної мережі 
поділяються таким чином:

• закупівля товарів безпосередньо у виробників – 
44%;

• оптові ланки промисловості – 22%;
• оптові фірми – 34%.
Значна частка оптово-посередницьких структур 

і в економіці Японії. Вони складають близько 80% 
всіх надходжень товарів в роздрібну торгівлю. Орга-
нізаційна структура оптово-посередницької діяль-
ності має ступеневу будову.

Оптові фірми І ступеня, що мають великі обсяги 
продажів, виконують функції торгових представни-
ків, великих промислових компаній. Вони купують 
у цих компаній товари, здійснюють їх зберігання і 
комплектування торгового асортименту, транспорту-
вання і реалізацію великим підприємствам роздріб-
ної торгівлі, оптовим фірмам II і III ступенів.

Великі оптовики тільки організовують поста-
чання та одержують комісійну винагороду.

Оптові фірми II або III ступенів купують товари 
у оптових фірмах І ступеня в і забезпечують ними 
роздрібні магазини.

Загальна кількість оптово-посередницьких фірм 
в Японії перевищує 400 тис, зокрема:

– 33% з них – це оптові фірми І ступеня;
– 41% – оптові фірми II ступеня;
–26% – кінцеві оптові фірми III ступеня.
В Японії дрібні та середні посередники-опто-

вики об’єднуються в мікрорайонах в кооперативи. 
Так, у 174 мікрорайонах налічується до 8000 таких 
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об’єднань оптово-торговельних підприємств. Діють 
також центри оптової торгівлі, які створюються у 
великих містах, мають власний парк транспортних 
засобів і складські приміщення.

Разом з цим, в Японії функціонує 9 найбіль-
ших універсальних торгових фірм, що здійснюють 
свою діяльність на внутрішньому і зовнішніх рин-
ках. У більшості з них сформовані широко відомі 
системи «точно в строк» (за постачанням клієнту в 
потрібний час і в необхідній кількості потрібного 
набору товарів). У цих фірмах одержали широкий 
розвиток такі види послуг, як:

• оренда;
• інжинірингові послуги;
• впровадження в сферу виробництва новітніх 

технологій. 
Торгово-посередницькі формування в КНР пред-

ставлені такими взаємозв’язаними один з одним 
організаційними елементами, як:

1) торговельні центри;
2) структуровані ринки засобів виробництва, які 

разом з іншими операціями здійснюють коопера-
ційні операції за рахунок обмінних операцій;

3) компанії із освоєння матеріальних ресурсів, що 
створюють сировинні бази.

Торговельні центри проводять регулярні наради-
ярмарки, в яких беруть участь тисячі клієнтів, і нада-
ють їм комплекс різноманітних послуг.

Оптова торгівля в Німеччині є одним із найваж-
ливіших секторів економіки і займає друге місце 
після промисловості. Торгові операції оптової тор-
гівлі поділяються на дві групи:

1) операції з сировиною і напівфабрикатами;
2) операції з готовою продукцією.
У Німеччині оптово-посередницька діяльність, 

здійснюється відповідними фірмами на основі дого-
вірних відносин з замовниками, одержала свій широ-
кий розвиток в останні 20-25 років. Вони виявилися 
особливо ефективними при впровадженні на про-
мислових фірмах новітніх систем управління мате-
ріалопотоками і недостатку в них складських площ. 
Оптові торгові операції здійснюють:

1) самостійні підприємства оптової торгівлі;
2) асоціації купівлі-продажу кооперативних установ;
3) агентства оптової торгівлі;
4) торгові агенти фірм.
Всього в Німеччині налічується 100 тис. оптових 

фірм. Залежно від шляхів збуту в оптовій торгівлі 
Німеччини розрізняють торгові зв’язки з роздріб-
ними підприємствами (споживчі товари) і торгові 
зв’язки з нероздрібними підприємствами (за засо-
бами виробництва).

Функціональною основою у взаємовідносинах 
промислових фірм і посередницьких підприємств є 
комплекс послуг, що надаються ними. Вони розмі-
щують замовлення на виробництво, активно беруть 
участь в рекламуванні вироблюваної продукції, 
залучають до роботи відділи маркетингу та плану-
вання виробництва промислових компаній.

Останніми роками в Німеччині намітилося зрос-
тання кількості промислових підприємств, що ство-

рюють власну збутову мережу (торгові представ-
ництва та філіали). Причини витіснення оптової 
торгівлі промисловістю наступні:

1) більш економічний збут через відповідні від-
ділення;

2) недостатня професійна підготовка в оптовій 
торгівлі;

3) забезпечення власними відділеннями збуту 
більш раціональних і швидких сервісних послуг для 
клієнтів;

4) доцільність для великих підприємств прямих 
контактів з клієнтами;

5) забезпечення та збереження якості товарів;
6) унікальність товарів;
7) гнучкіші умови при переговорах про ціни;
8) регіонально обмежена сфера збуту.
При відомих відмінностях у формуванні торгово-

посередницьких структур в окремих зарубіжних 
країнах мають місце і загальні особливості, які поля-
гають у наступному:

1. Зростання кількості видів посередницьких 
організацій, поєднання ними різних функцій, універ-
салізація і спеціалізація.

2. Зростання ролі торгово-посередницьких струк-
тур у забезпеченні постачальників і споживачів 
логістичними послугами зі складської переробки 
продукції; розукрупнення, сортування та пакування 
партій продукції.

3. Підвищення ролі закупівельно-збутових служб 
виробничих споживачів і виробників та поступове 
згладжування відмінностей у призначенні комер-
ційних підрозділів промислових фірм і незалежних 
посередницьких організацій, а також посилення їх 
взаємодії відповідно до інтересів виробників і спожи-
вачів. Так, наприклад, японські фірми, що виготовля-
ють автомобілі, стали розвивати регіональну мережу 
посередників (дистриб’юторів) у складі своїх збуто-
вих компаній і філіалів. У США паралельно із збуто-
вими філіалами промислових фірм стала формуватися 
мережа незалежних підприємств-дистриб’юторів.

4. Розвиток інтеграційних форм функціонування 
посередницьких структур, які утворюються на дого-
вірній або акціонерній основі, що мають короткочас-
ний або тривалий характер і охоплюють окремі або 
більшість послуг, що надаються посередницькими 
організаціями. Так, у Швеції утворена єдина багато-
галузева спілка оптовиків «Шведська торгівля».

5. Участь в оптово-посередницькій діяльності 
посередників і промислових фірм державних органів 
управління, що виражається у використанні фінан-
сово-кредитних важелів, у централізації координа-
ційних функцій через державні центри й укладенні 
державних контрактів, пов’язаних з виконанням 
цільових програм. Розробка таких програм, органі-
зація їх реалізації й освоєння ринків збуту поклада-
ються на господарські стратегічні центри, які стали 
створюватися в США, Японії за останні 15-20 років. 
Широка мережа державних організацій, що займа-
ються питаннями оптової торгівлі, існує у Франції, 
зокрема, Генеральна дирекція внутрішньої торгівлі 
Міністерства промисловості і торгівлі.
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Як свідчить досвід розвинутих країн, роль опто-
вої ланки з насиченням ринків товарами і посилен-
ням конкуренції на них зростає. І лише завдяки пере-
вагам, що надають оптові посередники порівняно з 
прямим збутом, їх позиції укріплюються і розширю-
ється сфера діяльності. 

До важливих переваг оптової торгівлі через посе-
редників належить і те, що в умовах ринкової еконо-
міки є можливість виробникам збувати свої товари 
в місцях територіально наближених до споживача з 
мінімальною кількістю ланок товаропостачання, з 
меншою кількістю угод, що потрібно укласти.

Оптовий посередник може забезпечувати марке-
тингову і технічну підтримку як товаровиробників, 
так і партнерів з боку роздрібної торгівлі. 

Значні переваги мають й підприємства роздрібної 
торгівлі. Вони за рахунок широкого й більш глибо-
кого асортименту, який формується на складах опто-
вих посередників, можуть повніше задовольняти 
попит споживачів. Централізована доставка оптовим 
покупцям товарів партіями за оптимальними розмі-
рами та в асортименті, що комплектується з товарів 
багатьох виробників, з оптимальною частотою заве-
зення, забезпечить стабільність та належну повноту 
товарного асортименту у продажу. Це важливо осо-
бливо для малих і середніх підприємств роздріб-
ної торгівлі, кількість яких у структурі роздрібної 
мережі є переважною.

В цілому за рахунок збільшення розмірів партій 
товарів зменшуються витрати при транспортуванні 
та виконанні інших функції, пов’язаних з товарору-
хом, отже знижуються ціни на товари і збільшується 

попит на них. Оптові посередники, як важливі ланки 
логістичних систем, що потрібно створювати на 
усіх товарних ринках, можуть сприяти їх розвитку в 
належному напрямі. 

Більш того ринкова економіка створює всі умови 
для впровадження в практику принципів міжфірмового 
маркетингу, коли взаємовідносини партнерів форму-
ються на основі співробітництва і цивілізованого парт-
нерства і спрямовані на єдиний кінцевий результат – 
максимальне задоволення потреб споживачів.

Висновки. Отже, досвід країн з розвинутою рин-
ковою економікою свідчить, що роль оптових посе-
редників, особливо у доведенні товарів споживчого 
призначення, дуже велика. Збут значної товарної 
маси здійснюється за участю оптових фірм з повним 
циклом обслуговування. До послуг оптових посеред-
ників звертаються не тільки малі та середні фірми, а 
й потужні компанії.

Успішному функціонуванню оптової ланки в цих 
країнах сприяє створення різних видів об’єднань – 
вертикальних маркетингових систем, до складу яких 
входять товаровиробники, оптові й роздрібні торгові 
фірми, горизонтальних корпоративних оптових тор-
гових мереж, договірних мереж, створених на прин-
ципах франчайзингу, добровільних оптових торго-
вих мереж. Потужні оптові фірми успішно працюють 
не тільки на ринках своїх країн, а й мають розгалу-
жену посередницьку мережу в різних країнах світу. 
В Україні ж таких вітчизняних оптових фірм не існує 
і тому конкурувати з транснаціональними компані-
ями, наприклад, як METRO AG, яка прийшла на наш 
ринок, надзвичайно складно.
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Проанализирован опыт зарубежных оптовых предприятий на товарном рынке, исследованы характерные причины 
развития системы оптовых предприятий развитых стран. Рассмотрены виды оптово-посреднических структур 
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У статті розглянуто та проаналізовано інституціональні напрямки забезпечення розвитку іннова-
ційного підприємництва. Визначено зміст і особливості сучасної інноваційної політики в Україні, 
виявлено основні шляхи її удосконалення. Розглянуто сутність, види та роль інститутів, їх вплив на 
економічний розвиток. Особлива увага приділяється впливу інституціонального середовища на інно-
ваційну діяльність, що забезпечує підвищення конкурентоспроможності економіки України в сучас-
них умовах. Ідентифіковано інституційні обмеження та перешкоди активізації інноваційного процесу 
загалом, та інноваційного підприємництва зокрема.
Ключові слова: інститут, інституційне середовище, інституційні перетворення, інноваційна діяль-
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Постановка проблеми. Поширення технологій 
і виробництв постіндустріальної економіки обумов-
лює домінування інноваційного типу економічного 
зростання – інноваційного. Інноваційний шлях роз-
витку економіки є єдино можливим для досягнення 
позитивного фінансового результату діяльності під-
приємства і високого добробуту держави і суспіль-
ства. За таких умов інновації стають постійно дію-
чим фактором розвитку, а національні інноваційні 
системи – складовими механізмів функціонування 
економіки. Результатом інноваційної діяльності є 
інтелектуальний продукт, без якого неможливо ство-
рити конкурентоспроможне підприємство з ефек-
тивним виробництвом та якісною продукцію. Тому 
найважливішою економічною метою підприємниць-
кої діяльності є підтримання здатності національної 
економіки до інноваційного розвитку й ефективного 
використання найновіших технологій. 

Економіка розвивається достатньо успішно тоді, 
коли є адекватна система інститутів, вибрані такі 
правила поведінки та утворені норми і організації, 

які відкривають простір для економічного зрос-
тання. Тому головна роль у економічному розвитку 
належить інституціональним факторам.

Необхідно розглядати інститути у їх 
взаємозв’язку з соціально-економічним розвитком. 
Інститути, з одного боку, є сукупністю правил та 
норм, а з іншої – установами та іншими організа-
ційними та предметними формами, в яких втілені 
конкретні правила та норми. Тому соціально-еко-
номічний розвиток також є інститутом, визначеною 
системою правил поведінки.

Актуальність розгляду інституціональних 
напрямків розвитку інноваційної діяльності визна-
чається їх впливом на підвищення конкурентоспро-
можності та забезпечення економічного розвитку 
національної економіки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Методологічною основою дослідження є результати 
наукових праць з питань інновацій та інноваційного 
розвитку економіки та підприємств, які висвітили такі 
науковці, як Ю. Бажала, З. Варналій, В. Геєць, Ю. Гол-
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таренко, С. Захарін, Є. Кугель, О. Лапко, О. Либанова, 
Б. Маліцький, В. Онікієнко, Л. Федулова.

Теоретичні засади управління інноваційним 
розвитком підприємств досліджуються в працях 
В. Божкова, С. Ілляшенка, О. Кузьміна, С. Онишко, 
М. Стадник та інших видатних зарубіжних та вітчиз-
няних вчених. Інституціональний аналіз іннова-
ційного розвитку підприємств в Україні здійснено 
в дослідженнях В. Дементьєва, В. Вишневського. 
Вчені розвивають наукові концепції, фундамен-
тальні положення і аналітичний інструментарій 
інституціонального напрямку економічної теорії, що 
дозволяє дослідити суть і природу трансформацій-
них процесів, а також створюваних на їх основі соці-
ально-економічних відносин та інституційних змін. 
Проте недостатньо уваги приділено впливу зв’язку 
інноваційної діяльності та інституціональним пере-
творенням в економіці.

Мета дослідження. Метою дослідження є роз-
гляд і аналіз інституціональних напрямків забезпе-
чення розвитку інноваційного підприємництва.

Досягнення поставлених цілей передбачає вирі-
шення таких завдань: визначення сутності інститутів 
та змісту сучасної інноваційної політики в Україні 
та основних шляхів її удосконалення; ідентифікація 
ролі підприємницького сектору в процесі переходу 
економіки на інноваційний шлях розвитку; аналіз 
та обгрунтування складових інноваційного розви-
тку підприємництва; виявлення інституційних обме-
жень активізації інноваційного процесу.

Виклад основного матеріалу. Інноваційний тип 
розвитку визначає конкурентоспроможність еконо-
міки країни та її роль у світовому господарстві. Під 
інноваційним розвитком розуміють процес її струк-
турного вдосконалення, що досягається за рахунок 
широкого впровадження і використання наукових 
знань, техніки, досвіду для зростання обсягів вироб-
ництва, поліпшення якості продукту, підвищення 
конкурентоспроможності країни та прискорення нау-
ково-технічного прогресу в суспільстві, мотивації до 
інновацій з боку власника. Основною мотивацією до 
інновацій з боку власника на ринках інновацій є соці-
ально-економічні ефект і ефективність [1, с. 39-41].

Ефективна реалізація інноваційної політики 
неможлива без створення інноваційної інфраструк-
тури – сукупності підприємств, організацій, установ, 
їх обєднань, асоціацій будь-якої форми власності, 
що надають послуги із забезпечення інноваційної 
діяльності (фінансові, маркетингові, консалтингові, 
інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні 
тощо). Перш за все, це: великі конкурентоспроможні 
фінансово-промислові корпорації; інноваційні 
фінансово-кредитні установи; комплекси підпри-
ємств та організацій з визначеними науково-техніч-
ними напрямками. Вони об’єднують дослідження, 
розробки та виробництво конкурентоспроможної 
продукції та реалізацію високих технологій.

Проблема інвестиційного забезпечення іннова-
ційного розвитку залишається однією з найбільш 
складних для України. Її вирішення в умовах дефі-
циту власних фінансових ресурсів неможливе без 

залучення іноземних інвестицій, що вимагає подаль-
шого удосконалення організаційного механізму їх 
залучення. Модернізація української економіки на 
засадах інноваційного розвитку має забезпечуватися 
комплексним застосуванням всіх важелів економіч-
ної політики, мобілізацією підприємницького потен-
ціалу суспільства, активізацією взаємодії держави, 
науки та бізнесу.

Динамізм та ефективність інноваційної сфери 
перетворились у важливий фактор забезпечення 
конкурентоспроможності окремих галузей, регіонів, 
національної економіки. Інноваційна система фор-
мується під впливом об’єктивних чинників, зокрема 
території країни, наявності природних і трудових 
ресурсів, особливостей історичного розвитку інсти-
тутів держави й форм підприємницької діяльності. Ці 
чинники є довгостроковими детермінантами напряму 
й швидкості еволюції інноваційної активності.

Особлива роль у становленні національної інно-
ваційної системи належить належить інноваційному 
підприємництву, яке виникає та функціонує на базі 
наукових установ, університетів, корпоративних 
структур. Інноваційне підприємництво – це особли-
вий вид комерційної діяльності, метою якої є отри-
мання прибутку при використанні інновацій у всіх 
сферах економіки. Головними суб’єктами інновацій-
ної діяльності є підприємства різних видів.

Малі інноваційні підприємства є найбільш гнуч-
кими, ініціативними, пристосованими до зовніш-
нього середовища, яке динамічно змінюється, вони 
взмозі більш ефективно забезпечити трансфер 
патентів, ліцензій, науково-технічної інформації.

В Україні основними причинами, які затримують 
інноваційне підприємництво, є недосконала законо-
давча та інституціональна база, відсутність ефективної 
системи стимулювання бізнесу до виходу на ринок тех-
нологій, низька активність використовування об’єктів 
інтелектуальної власності¸ недооцінка підприємцями 
потенціалу інтелектуального капіталу, недостатня під-
тримка державою інноваційної діяльності, низький 
рівень розвитку інноваційної інфраструктури, прак-
тична відсутність венчурного підприємництва.

Інноваційне підприємництво неможливе без 
адекватної інституціональної системи. Національна 
інноваційна система – це система інститутів у дер-
жавному и приватному секторі, які взаємодіють, іні-
ціюють, імпортують, модифікують та розповсюджу-
ють нові технології [2, с. 93-94]. 

Інститут розглядається як спеціальний вид соці-
альних структур з потенційними зміненнями цілей і 
переваг агентів [4, с. 13-14]. Розрізняють економічні 
інститути, до яких відносять, наприклад, власність, 
заробітну плату, гроші, кредит, торгівля, професійні 
та господарські об’єднання, кооперування та розпо-
діл праці тощо; політичні інститути – держава, суд, 
армія, політичні партії; інститути у сфері культури 
(заклади культури) тощо. До інноваційних інститу-
тів відносять: технопарки, венчурні фонди, інвести-
ційні фонди, банки розвитку.

Науковці вивчають проблеми економічної влади, 
які пов’язані, насамперед, з процесами монополіза-
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ції, перебудови ринкових структур і змінами в рин-
ковому механізмі та зі зростанням втручання дер-
жави в соціально-економічні процеси. Державне 
регулювання слугує тим суспільним важелем, який 
направляє процеси оптимізації відтворювального 
механізму, перехід до ринку і покращує параметри 
його функціонування [3, с. 3-13].

Розвиток інститутів пройшов тривалий процес, 
який містив створення, відбір і формування їх опти-
мальної системи. Залежно від характеру визначення 
інституційних правил можуть відбуватися різні якісні 
зміни в економічній системі. Інститути є внутріш-
німи обмежувачами економічної поведінки агентів і 
ніби вбудованими у функціонуючу економічну сис-
тему, це сукупність створених людиною обмежень, 
які структурують політичну, економічну й соціальну 
взаємодію. Інститути розглядають, з одного боку, як 
умову раціональної поведінки економічного агента, 
з іншого – як засіб, за допомогою якого з’являється 
можливість економити на раціональності. Існування 
меж раціональної поведінки економічних суб’єктів 
впливає на процес управління.

Найбільш успішно є інноваційна стратегія про-
міжних інститутів. На стадії модернізації пріоритет 
має отримувати не утворення нових технологій, а 
імпорт технологій, які вже доказали свою ефектив-
ність у інших системах.

Для стабільного соціально-економічного розви-
тку необхідним є функціонування і розвиток відпо-
відної інституційної системи – правил і традицій, що 
визначають форми та способи використання еконо-
мічних і технологічних умов.

Оптимальною формою інституційної системи, є 
інституційна система, яка здатна забезпечувати висо-
кий рівень економіки та якості життя, громадянське 
суспільство і правову державу за гарантованого руху 
в напрямку новітнього інформаційно-інноваційного 
цивілізаційного типу розвитку в Україні [5, с. 18].

Розбудова держави і формування нової соціально-
економічної системи в Україні вимагають створення 
інституціонального середовища для малого і серед-
нього бізнесу, тобто формальних і неформальних 
правил і норм поведінки, їх взаємодії. Необхідно 
проведення економічних перетворень у традиційних 
сферах діяльності, ухвалення нових загальновизна-
них норм, створення нових інститутів. Інституційне 
середовище інноваційної діяльності має забезпечити 
відродження промисловості України шляхом реалі-
зації природних та конкурентних переваг у важли-
вих для країни галузях.

Перешкодами для інноваційної діяльності вітчизня-
них підприємств постають неефективна законодавча, 
правоохоронна, судова влада; існуючий господарський 
порядок, що створює додаткові витрати інноваційної 
діяльності та є несприятливим до інновацій; високі 
трансакційні витрати інноваційної діяльності; домі-
нування короткострокових інтересів над довгостроко-
вими у господарюючих суб’єктів; брак інфраструктури 
та кадрів для інноваційної діяльності [1, с. 40-41].

Реформування національної економіки, торкнув-
шись усіх учасників інноваційного процесу, здій-

снило неоднозначний вплив на інноваційну сферу. 
З одного боку, з’явилися певні стимули до впрова-
дження інновацій, у зв’язку з господарською само-
стійністю підприємств, розвитком конкуренції, 
відкритістю ринків. Відбулися зміни інституціональ-
ного середовища, яке багато в чому визначає моделі 
і механізми взаємодії суб’єктів інноваційної діяль-
ності. З іншого боку, проблеми управління іннова-
ційним процесом ще більше загострилися. Ослабли 
адміністративні важелі управління, зменшилася 
кількість координуючих структур, різко скоротилося 
державне фінансування науки і державних замов-
лень, не розвиваються галузеві науки [6].

З метою забезпечення національної конкурен-
тоспроможності слід визначати головні науково-
технічні, міжгалузеві й галузеві пріоритети, більш 
активно регулювати діяльність державних і при-
ватних підприємств, фінансувати фундаментальні 
дослідження та дослідно-конструкторські розробки. 
Промислова політика, зокрема й засобами викорис-
тання правових, нормативних актів, має інтегрувати 
й задачі оптимізації процесів накопичення основного 
капіталу як головної умови розвитку виробництва, 
забезпечення переливу капіталу в пріоритетні сфери 
виробництва з метою підтримки вітчизняних і закор-
донних інвестицій у структуроутворюючі галузі. 
Наявні фінансові ресурси варто направити на при-
скорений розвиток галузей із швидким обігом капі-
талу, а також наукомістких галузей промисловості, 
прийняти зважені заходи для протекціоністського 
захисту окремих сфер національної економіки. 
Потрібно проводити реструктуризацію збиткових 
підприємств і організацій, прискорити конверсію 
виробництв, що втратили оборонне значення і попит 
на світовому ринку. Слід відтворити передумови для 
завоювання зовнішніх ринків в галузях, де Україна 
нагромадила передовий технологічний і потужний 
виробничий потенціал. 

Необхідно розвивати пріоритетні напрямки нау-
ково-технічного розвитку, фундаментальну науку, 
насамперед розробку вітчизняних наукових шкіл, що 
мають світове визнання, розвивати базові прикладні 
дослідження і технології, в яких Україна нагромадила 
значний науковий та виробничій потенціал, що здатні 
забезпечити стратегічний вихід вітчизняної продукції 
на світовий ринок, розробляти технології збереження 
і захисту здоров’я людини, забезпечення населення 
медичною технікою, впроваджувати ресурсо- та 
енергозберігаючі технології, формувати наукоємні 
виробничі процеси, здійснювати державну підтримку 
створення та функціонування інноваційних структур 
(технопарків, інкубаторів тощо), технологічне і тех-
нічне оновлення базових галузей економіки країни, 
створювати високорентабельні інноваційно-інвес-
тиційні проекти, реалізація яких може дати якнай-
швидшу віддачу й започаткує прогресивні зміни у 
структурі виробництва і тенденціях його розвитку.

Висновки. Таким чином, для підвищення кон-
курентоспроможності економіки України у світовій 
економіці необхідно проводити економічні та соці-
альні перетворення. Інституціональне середовище 
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здійснює вплив на інноваційну діяльність, що під-
вищує конкурентоспроможність України в сучасних 
умовах. Забезпечення національної конкурентоспро-
можності в умовах економічної відкритості пов’язане 
зі створенням відповідних економічних механізмів 
та включає ряд функціональних підсистем, зокрема 
формування економічної політики, спрямованої на 
поширення новітніх технологій, вироблення пріори-
тетів політики інформатизації засобами централізо-
ваного фінансування, спрямування зовнішніх і вну-
трішніх інвестицій, коштів банківської й фінансової 
систем та інших джерел фінансових ресурсів. Кон-
курентні переваги ґрунтуються саме на безперерв-
ній інноваційній діяльності. Формування інновацій-
ної економіки потребує інституційних умов, за яких 
інновації стануть основним джерелом зростання 
прибутку. Для цього необхідно створити умови отри-
мання інноваційної ренти, мотиви і стимули іннова-
ційного розвитку та обмежити альтернативні іннова-
ціям шляхи збільшення прибутків.

В першу чергу, необхідна зміна структури стиму-
лів і мотивів та самих інститутів, що детермінують 
економічну поведінку. Розгортання мотиваційного 
механізму інноваційної діяльності кожного кон-
кретного індивіду, вибір напрямів вирішення еконо-
мічних проблем, формування мотивів інноваційної 
діяльності в найбільш дієвих напрямах, контроль 
формування мотивації, коригування напрямів моти-
вування мають забезпечувати переважне переви-
щення пропозиції інновацій над попитом на них. 
У такій ситуації існуватиме конкуренція наукових 
розробок, яка дозволить підвищити конкурентоспро-
можність [2, с. 95-96].

Позитивний ефект від упровадження мотивацій-
них механізмів можливий лише в тому випадку, коли 
він забезпечить появу на ринку інновацій, адекват-
них мотивації суб’єктів інноваційного процесу. 

Перспективним напрямком подальших дослі-
джень є аналіз інвестиційної складової та її впливу 
на розвиток інноваційного підприємництва.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ус Т.В.
старший преподаватель кафедры политической экономии
Харьковского национального экономического университета
имени Семена Кузнеца

В статье рассмотрены и проанализированы институциональные направления обеспечения развития инноваци-
онного предпринимательства. Определено содержание и особенности современной инновационной политики 
в Украине, выявлены основные пути ее совершенствования. Рассмотрены сущность, виды и роль институтов, 
их влияние на экономическое развитие. Особое внимание уделяется влиянию институциональной среды на 
инновационную деятельность, обеспечивающую повышение конкурентоспособности экономики Украины 
в современных условиях. Идентифицированы институциональные ограничения и препятствия активизации 
инновационного процесса в целом, и инновациного предпринимательства в частности.
Ключевые слова: институт, институциональная среда, институциональные преобразования, инновационная 
деятельность, инновационное предпринимательство, конкурентоспособность.
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The article considers and analyzes the institutional areas to ensure the development of innovative entrepreneurship. 
The content and features actual innovation policy in Ukraine are identified, the basic ways of its improvement are 
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У статті визначено поняття ліквідності банку та банківської системи, досліджено теоретичні під-
ходи до оцінювання ліквідності окремих банківських установ, зокрема за методом фондового пулу, за 
методом структурування фондів та методом коефіцієнтів ліквідності; висвітлено особливості регулю-
вання ліквідності банків Національним банком України за допомогою встановлення нормативів мит-
тєвої, поточної та короткострокової ліквідності, а також шляхом застосування стандартних інстру-
ментів операцій із рефінансування; проаналізовано сучасний стан управління ліквідністю банківської 
системи відповідно до реальних показників рефінансування банків, середньозважених ставок такого 
рефінансування та дотримання банками економічних нормативів щодо їх ліквідності в цілому.
Ключові слова: банківська система, ліквідність, ліквідність банку, ліквідність банківської системи, 
економічні нормативи ліквідності, операції з рефінансування, операції репо.

Постановка проблеми. Сучасні зовнішньоеконо-
мічні та внутрішньополітичні виклики, що формують 
стагнаційний вектор розвитку економіки України від-
чутно впливають на обмежений та турбулентний роз-
виток вітчизняної банківської системи. Результатом 
формування і реалізації політики забезпечення ліквід-
ності банківської системи України у цьому контексті 
має бути її оптимальний, стабільний фінансовий стан, 
що здатен забезпечити розвиток банків у перспективі, 
а одними з головних критеріїв цього виступають лік-
відність, а, отже, і платоспроможність банківської 
системи як категорії, що визначають процеси роз-

рахунків за зобов’язаннями в поточному і майбутніх 
періодах. У цій ситуації ліквідність банківської сис-
теми є фінансовим важелем забезпечення суспільно-
економічного розвитку держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання забезпечення ліквідності банківської сис-
теми розглядаються у працях таких вчених, теорети-
ків та практиків, як І. Волошин, О. Дзюблюк, Г. Заго-
рій, Т. Іванова, Г. Карчева, О. Лаврушин, А. Мороз, 
І. Нужна, О. Оконська, Д. Олійник, Л. Примостка 
та інших. У їх працях висвітлені окремі підходи 
до забезпечення ліквідності банків, аналізуються 



166

# 2 (10) 2016

показники ліквідності, вивчаються проблеми та пер-
спективи розвитку цієї категорії, однак додаткового 

дослідження потребують питання сучасного стану 
використання інструментів забезпечення ліквідності 

банківських установ та банківської системи 
в цілому, що використовуються Національ-
ним банком України.

Формулювання цілей статті. Метою 
дослідження є теоретичне узагальнення під-
ходів до забезпечення оптимального рівня 
ліквідності як окремого банку, так і банків-
ської системи в цілому, а також аналіз сучас-
ного управління ліквідністю банківської 
системи України як інструменту забезпе-
чення її стабільного функціонування.

Виклад основного матеріалу. Сут-
ність поняття «ліквідність» (від лат. 
liquidus – рідкий, текучий) полягає у 
спроможності окремої установи чи сис-
теми в цілому забезпечувати своєчасність, 
повноту та безперервність виконання усіх 
своїх грошових зобов’язань [3]. 

Ліквідність банківської системи – 
це спроможність банківської системи 
забезпечити своєчасне виконання всіх 
зобов’язань перед вкладниками, кредито-
рами та акціонерами банківських установ, 
можливість залучати в необхідному обсязі 
вільні кошти юридичних і фізичних осіб, 
надавати кредити та інвестувати у розви-
ток економіки країни [3].

Ліквідність банку – це його спромож-
ність забезпечувати своєчасне виконання 
своїх грошових зобов’язань, завдяки зба-
лансованості між строками та сумами 
погашення розміщених активів і строками 
та сумами виконання зобов’язань, а також 
строками та сумами інших джерел і напря-
мів використання коштів [3]. 

Фінансовий менеджмент банків розріз-
няє кілька підходів до оцінювання ліквід-
ності банку через обсяг наявних та потен-
ційно необхідних ліквідних коштів, які 
втілюються у наступних методах (рис. 1).

Відповідно до рекомендацій Базель-
ської угоди Національний банк України 
з метою контролю за станом ліквідності 
банків встановив три нормативи ліквід-
ності, які визначенні в Інструкції про 
порядок регулювання діяльності банків в 
Україні, затвердженої Постановою Прав-
ління НБУ від 28.08.2001 р. № 368 (із змі-
нами та доповненнями) (рис. 2).

Проаналізуємо в цілому по банків-
ському сектору показники нормативів лік-
відності банків, за даними НБУ протягом 
2013-2015 рр. (таблиця 1).

Як бачимо за даними таблиці 1 усі три 
показники ліквідності банківського сек-
тору у сукупності відповідають встанов-
леним нормативам Нацбанку. Така інте-
гральна оцінки ліквідності банківського 
сектору дозволяє визначити тенденції 

Метод фондового пулу 
(оцінювання грошових 

потоків)

Метод структурування 
фондів (поділу джерел 

фінансування)

Метод коефіцієнтів 
ліквідності

е т а п и  з а с т о с у в а н н я  м е т о д у

складення плану дій у разі 
виникнення дефіциту або 

позитивного сальдо 
ліквідності

Потреба банку в ліквідних 
коштах оцінюється 

встановленням для кожної 
категорії джерел 

фінансування вимоги 
збереження певної частки 
коштів у ліквідній формі. 
Для стабільних джерел ця 

частка може бути 
незначною − 10−15%; для 

мінливих вкладів і не-
депозитних зобов’язань −

25−30%; для зобов’язань за 
«гарячими грошима» −

80−90%.

і н д и к а т о р и

визначення планового 
періоду для оцінювання 

потреб ліквідності

прогнозування обсягів 
кредитів і депозитів для 

обраного періоду

обчислення очікуваної 
динаміки зміни обсягів 

ліквідних коштів протягом 
планового періоду

оцінка нетто-ліквідної 
позиції банку протягом 

планового періоду

розподілити всі ресурси за 
джерелами формування 
залежно від оборотності 

за кожним із джерел 
установити вимоги 

збереження фіксованої 
частки ресурсів у ліквідній 

формі

розподілити кошти з 
кожного джерела на 

фінансування відповідної 
групи активів

∙ коефіцієнт 
високоліквідних активів (не 
менше 20%);
∙ коефіцієнт загальної 
ліквідності (не менше 100%);
∙ коефіцієнт 
співвідношення ліквідних та 
загальних активів (в межах 
20−30%);
∙ коефіцієнт 
співвідношення позик і 
депозитів − відношення всіх 
активів з нормальним 
ризиком (включаючи позики, 
авізо, дисконти) до основних 
депозитів (в межах 70−80%);
∙ коефіцієнт ліквідних 
цінних паперів − відношення 
цінних паперів уряду країни, 
які перебувають у портфелі 
банку до сукупних активів;
∙ генеральний коефіцієнт 
ліквідності − співвідношення 
суми захищеного капіталу та 
ліквідних активів до суми 
загальних зобов’язань
(оптимальне значення 10%)
та інші.

Норматив миттєвої 
ліквідності − Н4

Норматив поточної 
ліквідності − Н5

Норматив короткострокової 
ліквідності − Н6

встановлюється для 
контролю за здатністю 

банку забезпечити 
своєчасне виконання 

своїх грошових 
зобов’язань за рахунок 

високоліквідних активів 
(коштів у касі та на 
кореспондентських 

рахунках). Нормативне 
значення нормативу Н4 
має бути не менше ніж 

20%.

встановлюється для визначення 
збалансованості строків і сум 

ліквідних активів та зобов’язань 
банку. Для розрахунку 
враховуються вимоги і 

зобов’язання банку з кінцевим 
строком погашення до 31 дня 

(включно). Значення Н5 
повинно бути не менше 40%.

встановлюється для 
контролю за здатністю банку 

виконувати прийняті ним 
короткострокові 

зобов’язання за рахунок 
ліквідних активів. 

Нормативне значення Н6 
повинно бути не менше ніж 

60%.

де Ка − кошти в касі в національній 
та іноземній валютах;
Ккр − кошти на кореспондентських 
рахунках в національній та 
іноземній валютах;
Рп  − залишки на поточних 
рахунках;
Ск − строкові кошти суб’єктів 
господарювання, фізичних осіб і 
небанківських фінансових установ, 
кінцевий строк погашення яких 
настав.

де А − активи банку з кінцевим строком 
погашення до 31 дня до яких належать: 
готівкові кошти; банківські метали; кошти 
на кореспондентських рахунках, які 
відкриті в НБУ та інших банках; строкові 
депозити, які розміщені в НБУ та інших 
банках; боргові цінні папери, що 
рефінансуються НБУ, у торговому 
портфелі банку, у портфелі банку на 
продаж та в портфелі банку до погашення; 
боргові цінні папери, емітовані НБУ, у 
портфелі банку на продаж та в портфелі 
банку до погашення; боргові цінні папери 
в торговому портфелі банку, у портфелі 
банку на продаж та в портфелі банку до 
погашення; надані кредити;
З − зобов’язання банку із кінцевим 
строком погашення до 31 дня включно, які 
включають: кошти до запитання; 
короткострокові та довгострокові кредити, 
які одержані від НБУ та інших банків; 
кошти бюджету України; строкові 
депозити інших банків та клієнтів; цінні 
папери власного боргу, емітовані банком; 
субординований борг банку; зобов’язання і 
вимоги за всіма видами гарантій, порук, 
авалів; зобов’язання з кредитування, що 
надані клієнтам і банкам.

де Ал − ліквідні активи з кінцевим 
строком погашення до одного року, до 
яких належать: готівкові кошти; 
банківські метали; кошти на 
кореспондентських рахунках, що 
відкриті в Національному банку та 
інших банках; короткострокові 
депозити, що розміщені в НБУ та 
інших банках; короткострокові 
кредити, що надані іншим банкам; 
боргові цінні папери органів державної 
влади в торговому портфелі банку, у 
портфелі банку на продаж та в 
портфелі банку до погашення;
З1 − зобов’язання банку з кінцевим 
строком погашення до одного року, які 
включають: кошти до запитання; 
кошти бюджету України; 
короткострокові кредити, які одержані 
від Національного банку та інших 
банків; короткострокові депозити 
інших банків і клієнтів; 
короткострокові цінні папери власного 
боргу, емітовані банком; зобов’язання 
і вимоги за всіма видами гарантій, 
порук, авалів; зобов’язання з 
кредитування, які надані банкам і 
клієнтам.

Рис. 1. Методи щодо оцінювання ліквідності банку 
(складено авторами за матеріалами [4, с. 14])

Рис. 2. Нормативи ліквідності банків, встановлені 
Національним банком України (складено авторами  
за матеріалами [1]
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його розвитку в цілому по усіх банках, спрогнозу-
вати фінансовий стан та стійкість вітчизняної бан-
ківської системи.

У динаміці норматив миттєвої ліквідності, який 
повинен становити не менше 20% за підсумками 
2014 р. зріс на 0,14% (до 57,13%) у порівнянні із 
попереднім періодом, а за підсумками 2015 р. – зріс 
ще на 21,06% (до 78,73%), що відповідає зростанню 
коштів на кореспондентських рахунках банків.

Норматив поточної ліквідності (вимога – не 
менше 40%) за підсумками 2014 р. – зменшився на 
0,95% (до 79,91%), а за підсумками 2015 р. – зріс на 
0,07% (до 79,98%) – це свідчить про те, що банків-
ська система намагається контролювати збалансу-
вання строків і сум ліквідних активів та зобов’язань 
банку – як один із головних факторів забезпечення 
своєї ліквідності.

Норматив короткострокової ліквідності (вимога – 
не менше 60%): за підсумками 2014 р. – зменшився 
на 2,97% (до 86,14%), а у 2015 р. – зріс на 6,73% (до 
92,87%) – це хоч і відповідає встановленій нормі, проте 
характеризує незначну, однак нестабільність у здат-
ності виконувати прийняті банками короткострокові 
зобов’язання за рахунок наявних ліквідних активів.

Відповідно до Положення про застосування 
Національним банком України стандартних інстру-
ментів регулювання ліквідності банківської системи, 
затвердженого Постановою Правління НБУ від 
17.09.2015 р. № 615 регулювання ліквідності бан-
ківської системи здійснюється шляхом застосування 
таких стандартних інструментів:

− операції з рефінансування (кредити овернайт, 
кредити рефінансування);

− операції прямого репо;

Таблиця 1
Показники ліквідності банківського сектору України  
за даними Національного банку України за 2013-2015 рр.

Норматив
Станом 
на 01.01. 

2014

Станом 
на 01.01. 

2015
Станом на 
01.01.2016

Темп зміни (+,-), %
01.01.2015/ 
01.01.2014

01.01.2016/ 
01.01.2015

Н4 – Норматив миттєвої ліквідності (не менше 
20%), % 56,99 57,13 78,73 +0,14 +21,6

Н5 – Норматив поточної ліквідності (не менше 
40%), % 80,86 79,91 79,98 -0,95 +0,07

Н6 – Норматив короткострокової ліквідності (не 
менше 60%), % 89,11 86,14 92,87 -2,97 +6,73

* Складено за матеріалами джерела [5]

Таблиця 2
Інструменти рефінансування НБУ для підтримання ліквідності банків України 2013-2015 рр.

Кредити, надані банкам для підтримання їх 
ліквідності: 2013 р. 2014 р. 2015 р. Темп росту (+,-), млн грн

2014/2013 2015/2014
Для стабілізації роботи банків, млн грн 55022 97483 11747 +42461 -85736
За операціями репо, млн грн 14745 2560 1800 -12185 -760
Шляхом проведення тендерів Національним банком,  
млн грн 9905 13314 12164 +3409 -1150

Овернайт, млн грн 478 - 492 -478 +492
Інші, млн грн 10 10 10 0 0

* Складено за матеріалами джерела [5]

Таблиця 3
Середні процентні ставки рефінансування банків НБУ  
для підтримання ліквідності банків 2010 – лютому 2016 рр.

Рік
Облікова 

ставка 
НБУ

Середньозважена 
ставка за всіма 
інструментами

У тому числі за:
кредити, надані 
шляхом прове-
дення тендера

кредити 
овернайт

операції 
репо

Інші кредити під 
програми фінансо-
вого оздоровлення

2010 7,8 11,62 11,12 11,27 9,36 –
2011 7,8 12,39 12,52 9,40 12,63 –
2012 7,6 8,13 7,69 8,76 7,89 –
2013 6,5 7,15 6,76 7,63 6,93 –
2014 14,0 15,57 15,77 15,47 8,10 17,40
2015 22,0 25,22 24,70 25,21 24,03 26,03

2016 (лютий) 22,0 23,86 22,00 24,00 – –
* Складено за матеріалами джерела [6]
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− операції з власними борговими зобов’язаннями;
− операції з державними облігаціями України [2].
Важливим елементом аналізу стану ліквідності 

банківського сектору України є аналіз інструмен-
тів регулювання ліквідності банків, що застосовує 
Нацбанк шляхом проведення операцій з рефінансу-
вання банків, тому проаналізуємо їх зміну за даними  
2013-2015 рр. (таблиця 2).

Отже, протягом 2013-2015 рр. Національний 
банк здійснював підтримку ліквідності банків в 
основному через надання стабілізаційних кредитів 
(55022 млн грн, 97483 млн грн та 11747 млн грн від-
повідно) та тендерного кредитування (9905 млн грн, 
13314 млн грн та 12164 млн грн), постійно діючу 
лінію рефінансування (кредити овернайт: у 2013 р. 
478 млн грн, та у 2015 р. – 492 млн грн), проведення 
операцій прямого репо (14745 млн грн, 2560 млн грн 
та 1800 млн грн відповідно).

Проаналізуємо також динаміку процентних ста-
вок за операціями рефінансування банків НБУ про-
тягом 2010 – лютого 2016 рр. (таблиця 3).

За даними таблиці 3 середньозважена процентна 
ставка за кредитами рефінансування, що надавались 
НБУ банкам була максимальною у 2015 р. – на рівні 
25,22% (за облікової ставки 22%), мінімальною – у 

2013 р. – на рівні 7,15% (за облікової ставки 6,5%) – 
тобто бачимо в обох випадках зростання утричі, що 
пояснюється політичними процесами та валютною 
нестабільністю, як наслідок у сфері підтримки лік-
відності банків НБУ проводить політику за операці-
ями рефінансування, що характеризується номіналь-
ним та реальним зростанням їх вартості в основному 
під дією всезростаючого валютного тиску на вар-
тість національної грошової одиниці. 

Висновки. Отже, сучасний стан управління ліквід-
ності банківської системи є різноплановим, достатнім 
та фінансово виправданим за умов загальноекономіч-
них стагнаційних процесів; регулювання ліквідності 
забезпечується трьома економічними нормативами, 
які встановлює Національний банк України: миттєвої 
ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та корот-
кострокової ліквідності (Н6), окрім того законодавчо 
закріплено можливість регулювання ліквідності бан-
ків шляхом проведення Нацбанком операцій з рефі-
нансування банків, що дозволяє системі сучасного 
управління ліквідністю українських банків забезпе-
чити бездефіцитність обсягів ліквідних засобів, що в 
свою чергу унеможливлює зростання ризику втрати 
прибутків та виникнення загроз, що здатні привести 
до банкрутства банку.
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of liquidity, refinancing, repo (a repurchase agreement).
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АДАПТАЦІЯ УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ  

ДО УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

Хоменко О.А.
аспірант
Подільського державного аграрно-технічного університету

Досліджено ефективність фінансового механізму фінансової безпеки підприємств агропромислового 
комплексу в умовах швидкої зміни економічного середовища, що спостерігається останнім часом. 
Адаптація рівня фінансової безпеки підприємств агропромислового комплексу до умов економічної 
невизначеності в державі. Розглянуто механізм цієї складноорганізованої системи, передбачено необ-
хідність розширення системи фінансової безпеки, її принципів функціонування із врахуванням особли-
востей розуміння сутності невизначеності. Визначено джерела виникнення невизначеності відповідно 
до їх спрямованості, вплив дії численних внутрішніх і зовнішніх небезпек і загроз на фінансову безпеку 
та розглянуто завдання, які необхідно вирішити для забезпечення фінансової безпеки підприємств.
Ключові слова: фінансова безпека, економічна безпека, держава, агропромислові підприємства, 
фінансові ресурси, загроза, небезпека, управління фінансовою безпекою, економічна невизначеність.

Постановка проблеми. Мінливість взаємовід-
носин між самими суб’єктами підприємництва, 
між суб’єктами підприємництва та державою, між 
суб’єктами підприємництва та різними установами 
визначають зміни у фінансових потоках, що в свою 
чергу, обумовлюють зміни структури економічної 
системи суспільства. Функціонування фінансового 
механізму фінансової безпеки підприємств агропро-
мислового комплексу на даний час відбувається у 
неповній визначеності його діяльності. 

Тому дуже важливо здійснювати у таких випад-
ках адаптацію фінансової безпеки підприємств агро-

промислового комплексу до таких умов економічної 
невизначеності в державі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемою управління фінансовою безпекою під-
приємств займалися О.І. Барановський, І.О. Бланк, 
В.В. Вітлінський, М.Ю. Дмітрієва, М.М. Єрмо-
шенко, Я.А. Жаліло, Н.П. Капустін, О.Ф. Нови-
кова, О.М. Грабчук, Т.Б. Кузенко, О.Б. Полтиніна, 
Є.А. Олейніков, В.І. Куцик, та інші.

Мета дослідження. Головною метою цієї роботи 
є дослідження ефективності фінансового механізму 
фінансової безпеки підприємств агропромислового 
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комплексу в умовах швидкої зміни економічного 
середовища, принципів її функціонування із враху-
ванням особливостей розуміння сутності невизна-
ченості, визначення джерел виникнення невизна-
ченості відповідно до їх спрямованості, вплив дії 
численних внутрішніх і зовнішніх небезпек і загроз 
на фінансову безпеку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сут-
тєвий вплив на ефективність фінансового механізму 
фінансової безпеки суб’єкта підприємництва спри-
чинює швидка змінність економічного середовища, 
що спостерігається останнім часом. Зміни взаємо-
дій між суб’єктами підприємництва, між суб’єктами 
підприємництва та державою, між суб’єктами під-
приємництва та фінансово-кредитними устано-
вами чи іншими економічними агентами визнача-
ють перерозподіл фінансових потоків, що в свою 
чергу, обумовлює зміни структури економічної сис-
теми суспільства, а отже, рекомбінацію небезпек та 
загроз. В кожний окремий момент кожний еконо-
мічний агент підлягає впливу індивідуальної сукуп-
ності небезпек та загроз, що постійно змінюється. 
Можна зазначити, що функціонування фінансового 
механізму фінансової безпеки суб’єкта підприєм-
ництва відбувається у ситуації часткової невизначе-
ності його діяльності. Зазвичай у відносно стабіль-
ному економічному середовищі незначні його зміни 
компенсуються за рахунок гнучкості фінансового 
механізму, однак здатність суб’єкта підприємни-
цтва реагувати на зміни економічного середовища 
є обмеженою. Так, Т. Б. Кузенко та О. Б. Полтиніна 
[1, с. 131-132] включають невизначеність до системи 
небезпек діяльності підприємства, зазначаючи, що 
невизначеність як неповна та недостовірна інформа-
ція про стан зовнішнього економічного середовища 
призводить до непевності результатів. Непевність 
результатів визначає існування ризиків у діяльності 
суб’єкта підприємництва, які реалізують себе як 
загрози його фінансовій безпеці. Відповідно, набу-
ває актуальності питання щодо ідентифікації суті 
та форм невизначеності економічного середовища. 
Адже, саме ці фактори формують спектр загроз, що 
безпосередньо впливають на рівень фінансової без-
пеки суб’єктів господарювання. Тому актуальним є 
адаптувати фінансовий механізм фінансової безпеки 
суб’єкта підприємництва до умов невизначеності.

Перш за все постає проблема диференційного під-
ходу до поняття «невизначеність». Саме розуміння 
невизначеності економічних процесів є суперечли-
вим та дискусійним, що можна виявити у працях 
багатьох науковців, таких як В. Ванькович [2, с. 79], 
В. В. Вітлінський [3, с. 17; 29, с. 4], О. М. Грабчук 
[4, с. 206-208], А. Недосєкін [5, с. 35], Т. Б. Кузенко, 
О. Б. Полтиніна [1, с. 131-132], Г. Токаренко [6, с. 129], 
Г. Фролова [7, с. 88]. Можна зазначити відсутність 
єдиної інтерпретації поняття «невизначеність». 
Зазначенні дослідження дозволяють виокремити 
найточніше визначення даної категорії, пов’язане із 
сприйняттям невизначеності як характеристики еко-
номічного середовища, невід’ємної умови господа-
рювання суб’єктів економічних відносин.

Оскільки невизначеність є поняттям комплек-
сним, то й адаптація фінансового механізму фінан-
сової безпеки суб’єктів підприємництва до умов 
невизначеності повинна здійснюватись у кількох 
напрямах. Адаптація управління рівнем фінансової 
безпеки підприємств агропромислового комплексу 
до умов невизначеності дасть змогу одночасно здій-
снювати часткову фільтрацію управлінських дій та 
оцінку рівня невизначеності позицій суб’єкта під-
приємництва в економічному середовищі.

Функціонування фінансового механізму управ-
ління рівнем фінансової безпеки суб’єкта підпри-
ємництва в умовах невизначеності тісно пов’язане із 
виконанням двох його специфічних функцій: адап-
таційної та стабілізаційної. Сутність адаптаційної 
функції якраз і полягає у створенні системи гнуч-
кого і швидкого реагування на незначні флуктуації 
зовнішнього економічного середовища. При реалі-
зації цієї функції суб’єкт підприємництва реагує як 
єдине ціле, як система, внаслідок взаємодії струк-
турних елементів фінансового механізму.

Сутність стабілізаційної функції полягає у ство-
ренні рівноважного стану фінансів суб’єкта підпри-
ємництва за якого коливання фінансових потоків 
не призводитимуть до порушення закономірностей 
функціонування. При цьому суб’єкт підприємництва 
реалізує себе як система всередині себе, здійснюючи 
саморегулювання та підтримуючи власну струк-
турну відповідність. Суттєва відмінність функціону-
вання фінансового механізму фінансової безпеки в 
умовах невизначеності при реалізації адаптаційної 
та стабілізаційної функцій полягає у тому, що у пер-
шому випадку дія механізму спрямована на відно-
сини суб’єкта підприємництва з іншими суб’єктами 
економічного середовища, а у другому на відносини, 
що виникають всередині суб’єкта. 

Можливостей адаптації рівня фінансової безпеки 
підприємств агропромислового комплексу може бути 
недостатньо з огляду на підвищення рівня агресив-
ності економічного середовища. Під агресивністю 
економічного середовища розуміється існування 
системних небезпек та загроз, що можуть поста-
вити під питання саме існування суб’єкта. В умовах 
агрессивного економічного середовища незначне 
зменшення рівня фінансової безпеки суб’єкта під-
приємництва призводить до значного підвищення 
його вразливості.

Особливого значення набуває реалізація захис-
ної функції фінансового механізму фінансової без-
пеки суб’єкта підприємництва. Реалізація цієї функ-
ції буде особливо ефективною за використання 
системного підходу. Сам зміст системного підходу 
передбачає цілісність функціонування фінансового 
механізму з узгодженим виконанням окремих його 
завдань, з дотриманням їх ієрархії. Однак, зважаючи 
на змінність умов економічного середовища та спе-
цифіку функціонування самого суб’єкта підприєм-
ництва, реалізація системного підходу в конкретно-
економічних умовах може суттєво відрізнятись.

Водночас на фінансову безпеку впливає дія чис-
ленних внутрішніх і зовнішніх викликів і загроз. 
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Тому забезпечення дієвої системи фінансової безпеки 
передбачає з’ясування і систематизацію явищ і подій, 
настання або здійснення яких прямо чи опосередко-
вано може становити загрозу тому або іншому суб’єкту 
фінансової безпеки чи елементу фінансово-кредитної 
сфери. Джерела потенційних і наявних загроз можна 
поділити на внутрішні і зовнішні [8, с. 146].

До внутрішніх небезпек і загроз, що впливають 
на фінансову безпеку, відносяться навмисні або 
випадкові помилки менеджменту у сфері управління 
фінансами підприємства, пов’язані з:

1. Вибором стратегії підприємства [9].
2. Управлінням й оптимізацією активів і пасивів 

підприємства (розробка, впровадження і контроль 
управління дебіторською й кредиторською заборго-
ваностями, вибір інвестиційних проектів і джерел їх 
фінансування, оптимізація амортизаційної й подат-
кової політики).

До зовнішніх загроз можна віднести:
1. Скупку акцій, боргів підприємства небажа-

ними партнерами чи підставними компаніями.
2. Наявність значних фінансових зобов’язань у 

підприємства (як великої кількості позикових засо-
бів, так і великих заборгованостей підприємству).

3. Нерозвиненість ринків капіталу та їхньої інф-
раструктури;

4. Недостатньо розвинену правову систему 
захисту прав інвесторів і виконання законодавства.

5. Кризу грошової і фінансово-кредитної систем.
6. Нестабільність економіки.
7. Недосконалість механізмів формування еконо-

мічної політики держави.
Джерелами негативних впливів на фінансову без-

пеку підприємства можуть бути:
1. Свідомі чи несвідомі дії окремих посадових 

осіб і суб’єктів господарювання (органів держав-
ної влади, міжнародних організацій, підприємств-
конкурентів);

2. Збіг об’єктивних обставин (стан фінансової 
кон’юнктури на ринках даного підприємства, наукові 
відкриття й технологічні розробки, форс мажорні 
обставини тощо).

Залежно від суб’єктної обумовленості нега-
тивні впливи на фінансову безпеку можуть мати 
об’єктивний і суб’єктивний характер.

Об’єктивними обставинами вважаються такі нега-
тивні впливи, які виникають не з вини конкретного 
підприємства або його окремо взятих працівників.

Суб’єктивними вважаються такі негативні впливи, 
які виникають унаслідок неефективної роботи підпри-
ємства в цілому або окремих його працівників (насам-
перед керівників і функціональних менеджерів).

Рівень фінансової безпеки характеризує здат-
ність підприємства протистояти її загрозам або усу-
вати збитки від негативних впливів на різноманітні 
аспекти безпеки. У цьому випадку під загрозою 
фінансовій безпеці розуміють потенційні або реальні 
дії фізичних чи юридичних осіб, що порушують стан 
захищеності суб’єкта підприємницької діяльності та 
здатні призвести до припинення його діяльності або 
до фінансових й інших втрат [10]. 

Отже, для забезпечення фінансової безпеки під-
приємства необхідно вирішити такі завдання:

– ідентифікація небезпек і погроз підприємству;
– визначення індикаторів фінансової безпеки під-

приємства;
– розробка системи моніторингу фінансової без-

пеки;
– контроль за виконанням заходів, що відбува-

ються на підприємстві;
– аналіз виконання заходів, їх оцінювання, корек-

тування;
– ідентифікація небезпек і загроз підприємству 

й коректування індикаторів залежно від зміни стану 
зовнішнього середовища, цілей і завдань підприємства.

Для профілактики загроз на підприємстві необ-
хідно виконувати такі кроки:

– моніторинг га ідентифікація загроз, джерел і 
умов їх виникнення;

– прогнозування ситуацій, які сприятимуть реа-
лізації загроз;

– пристосування підсистеми управління фінансо-
вою безпекою підприємства до впливу потенційних 
і наявних загроз;

– професійна перепідготовка керівництва І пер-
соналу.

Процес пом’якшення можливих наслідків від 
реалізації загроз включає такі елементи:

– планування дії об’єкта і суб’єкта фінансової без-
пеки на підприємстві у передкризовий період, пере-
хід на засади антикризового управління фінансо-
вою діяльністю,

– розробка і реалізація заходів оперативного реа-
гування й послаблення дії наслідків реалізації загроз,

– підвищення рівня обізнаності персоналу щодо 
стану фінансової безпеки підприємства.

Сучасний етап розвитку суспільних відносин 
і конкурентна боротьба на ринку вимагає від під-
приємств швидкого реагування на зовнішній світ 
у цілому, а особливо на дії зовнішніх чинників у 
контексті загроз фінансовій стабільності і добро-
буту підприємства. Виконання навіть мінімальної 
кількості вищенаведених заходів дозволить контр-
олювати ситуацію та своєчасного реагувати на мож-
ливість виникнення чи вже сформовані загрози, які 
можуть призвести до негативних наслідків.

На сучасному етапі реформування агропромисло-
вого комплексу одним із основних завдань держав-
ної аграрної політики України є всебічна підтримка 
наукових та інноваційних засад щодо зменшення 
ризиків агропромислового виробництва, а також 
фінансова цільова підтримка агропромислового 
виробництва з метою забезпечення його фінансової 
безпеки в цілому та окремих агропромислових під-
приємств зокрема [11, с. 11].

Висновки з проведеного дослідження. Адап-
тація рівня фінансової безпеки підприємств агро-
промислового комплексу ґрунтується на розумінні 
такого механізму як складноорганізованої системи 
та передбачає необхідність розширення системи 
його принципів функціонування із врахуванням осо-
бливостей розуміння сутності невизначеності. При 
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цьому доцільною є фільтрація управлінських дій в 
межах механізму управління фінансовою безпекою 
з урахуванням джерел виникнення невизначеності 
відповідно до їх спрямованості (на внутрішні та 
зовнішні загрози фінансовій безпеці). Адаптація до 
умов невизначеності окрім реалізації адаптаційної 

функції потребує реалізації функції стабілізацій-
ної, сутність якої полягає у створенні рівноважного 
стану фінансів суб’єкта підприємництва за якого 
коливання фінансових потоків не призводитимуть 
до порушення закономірностей функціонування 
суб’єктів підприємництва.
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АДАПТАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
К УСЛОВИЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Хоменко А.А.
аспирант
Подольского государственного аграрно-технического университета

Исследована эффективность финансового механизма финансовой безопасности предприятий агропромыш-
ленного комплекса в условиях быстрого изменения экономической среды, которая наблюдается в последнее 
время. Адаптация уровня финансовой безопасности предприятий агропромышленного комплекса к условиям 
экономической неопределенности в государстве. Рассмотрен механизм этой сложноорганизованной системы, 
предусмотрена необходимость расширения системы финансовой безопасности, ее принципов функциони-
рования с учитыванием особенностей понимания сущности неопределенности. Определены источники воз-
никновения неопределенности в соответствии с их направленностью, влияние действия многочисленных 
внутренних и внешних опасностей и угроз на финансовую безопасность и рассмотрены задания, которые 
необходимо решить для обеспечения финансовой безопасности предприятий.
Ключевые слова: финансовая безопасность, экономическая безопасность, государство, агропромышленные 
предприятия, финансовые ресурсы, угроза, опасность, управление финансовой безопасностью, экономиче-
ская неопределенность. 
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ADAPTATION OF MANAGEMENT OF FINANCIAL SAFETY OF ENTERPRISES  
OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX LEVEL IS TO TERMS OF ECONOMIC VAGUENESS

Khomenko A.A.
Graduate Student
State Agrarian and Engineering University in Podilya

Efficiency of financial mechanism of financial safety of enterprises of agroindustrial complex is investigational in 
the conditions of rapid change of economic environment that is observed lately. Adaptation of financial strength of 
enterprises of agroindustrial complex security is to the terms of economic vagueness in the state. The mechanism 
of this difficult organized system is considered, the necessity of expansion of the system of financial safety, her 
principles of functioning is envisaged with taking into account of features of understanding of essence of vagueness. 
The sources of origin of vagueness are certain in accordance with their orientation, influence of action of numerous 
internal and external dangers and threats on financial safety and tasks that must be decided for providing of financial 
safety of enterprises are considered.
Keywords: financial safety, economic security, state, agroindustrial enterprises, financial resources, threat, danger, 
management, economic vagueness, financial safety.
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THE INVESTMENT PERSPECTIVES IN RISING MYANMAR

Shytikov D.V.
Student
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

The article describes reforming process in Myanmar, as a determinant for successful governmental investment 
policy and attracting investments. It was considered a range of political, economic actions and laws aimed 
at transformation of economic system and increasing investment attractiveness. The article includes brief 
overview of the current economic situation, trends and forecasts for the formation of complex vision for 
conducting investment activity. The most potentially fruitful sectors for foreign investments were analyzed 
and highlighted. Additionally, there were considered risks and obstacles towards boosting economy growth 
due to increasing investment attractiveness.
Keywords: investments, investment attractiveness, reforms, infrastructure, strategic position, energy 
sector, tourism.

Myanmar is a sovereign state in Southeast Asia with 
a population of 54 million. It is surrounded by Thailand, 
Laos, Bangladesh and two dynamically growing econo-
mies India and China, where the last is the largest recipient 
of Foreign Direct Investment in the world. The 68 years of 
Myanmar’s independence is characterized by severe mili-
tary regime, unrests, total inequality, torture, human rights 
violation, political imprisonment, prohibition on media 
and business ownership by civilian. It was accompanied 
by one of the longest civil wars in the world, which took 
nearly 210 000 lives. Massive nationalization of enter-
prises led to centralized economy. Crucial commodities 
were toughly gripped by the economically incompetent 
military regime. All of these led to totally destruction of 
the economy and made the population extremely poor. On 
the international level, economic sanctions were imposed 
on the Myanmar by the most economically influential 
countries. For example, the U.S. sanctions included ban 

on investment in Myanmar, export-import operations. 
Everything has changed with referendum in 2008, when a 
new constitution was adopted. Later, elections were held 
under the new edition in 2010 and President Thein Sein 
came into force. He emphasized on the strong necessity 
of reforms. As a result, the civilian experts have been 
appointed as advisers on structural economic, political 
reforms. Peaceful negotiations with armed ethnic groups 
have been launched. The initial period of transformation 
is characterized by the following actions:

1. Foreign assistants were invited for reform consul-
tations with further appointment of local technocrats on 
deputy minister positions.

2. Democratic transformation has been occurred with 
emergence of democratic opposition, release of political 
imprisoned.

3. Diplomatic connections have been renewed that 
led to tightened cooperation with strategic partners.
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4. Economic reforms became top priority task (cre-
ated statistical capacity thank to cooperation with IMF, 
revised the government expenditures, adopted floating 
currency exchange of Kyat, permitted creation of busi-
ness in key fields by foreigners without locals participa-
tion, adopted new issue of Foreign investment law and 
fiscal regulation for reducing taxation and exempted tax-
ation, scrutinized new privatization procedures).

5. Myanmar became more accessible with launching 
of English editions of investment related web sources 
and liberalization of media sector. 

Foreign investment law provides sufficient easing 
for foreign investor, in particular permission for foreign 
investors on leasing of land up to initial period 50 years 
with possible extension, right to employ workers of any 
nationality. Skilled workforce from abroad helped in 
cultivating international standards among local work-
ers, which may facilitate doing business and investment 
activity within a country. As a result, the world players 
suspended the sanctions. The bright example of well com-
pleted work was substantial growth in FDI, from US$1.4 
billion in FY 2012 to US$4.1 billion in FY 2013 [1] 
and official meeting between Myanmar’s president and 
Barack Obama in 2013, which signalized about melting 
ice in relations and crucial transformation in Myanmar. 
Later, the EU provided 100 million USD of development 
aid for Myanmar. It underlines that political stability is a 
determinant for stable and flourishing economic system. 
Additionally, when economic actions aimed at liberaliza-
tion were implemented, it has double effect on success-
ful development. In 2013 year, lending programs were 
launched, which brought 520 million dollars in the sys-
tem [2]. Two year later, the amount of lending reached 
700 million dollars [2]. The most interesting fact, that 
non-sovereign loans, technical assistant and grants prevail 
over sovereign, symbolizing that private foreign investors 
trust in Myanmar development. As a catalyst for private 
investments, ADB (Asian Development Bank) provides 
direct financial assistance to non-sovereign public sec-
tor and private sector projects in the form of direct loans, 
equity investments, guarantees, and trade finance [3]. In 
addition, foreign investors may invest under the Myan-

mar Special Economic Zone Law 2014 and apply for tax 
exemption for the first five years.

The new Tax Law of the Union was enacted in 2015 
and accompanied with significant changes in taxation. 
The commercial tax imposed on production or import of 
cigarettes, alcohol rose up to 20%. It worth to admit, that 
tax on natural gas is 8%. According to the new edition, 
79 products were exempted from the commercial taxa-
tion. In a whole, a number of taxes for foreigners and 
foreign enterprises was reduced, it means that resident 
foreign units are equal with tax, paid by locals. Addi-
tionally, Myanmar has 8 tax treaties for the avoidance 
of double taxation, comprising the next countries: Sin-
gapore, South Korea, United Kingdom, Malaysia, Laos, 
Vietnam, Thailand, India. The interesting fact, in case 
of doing business and located Singapore companies in 
Myanmar need only pay from 0% to 10% capital gain 
tax. The tax on exporting of jems, precious stones, crude 
oil, gas and electricity was decreased. It shed the light 
on that the government eases tax burden and facilitate 
doing business for international units. It is a positive 
signal. It is obvious that country aimed at liberaliza-
tion have different types of economic and trade agree-
ments. Myanmar adopted trade treaties with neighbors 
and Israel, Singapore, Cuba, Kuwait, Malaysia, South 
Korea, Turkey.

Implementation of the Securities Exchange Law is 
a positive step towards facilitation of operating stock 
exchange. There was signed an agreement with Tokyo 
Stock Exchange and Daiwa Securities Group to launch 
the creation of operational stock market. The Yangon 
Stock Exchange opened doors in December 2015. Invi-
tation of transnational corporations may stimulate local 
small and middle business, as it creates niche for pro-
ducing elements or materials that TNC does not want to 
do, but still require for producing final product. Now, let 
turn to sectoral opportunities and analyses.

Infrastructure. The supply of roads and airports is 
poor across the country. The lack of infrastructure and 
strategical position should encourage the government 
to attract investments in these areas, especially when 
energy sector dynamically developing. Infrastructure is 

the top priority for reconstruction of the eco-
nomic system and for the fastest delivery to 
the of the main export products. For example, 
in agriculture: rice (7th place in the world rice 
exporters rank, but was the biggest exporter 
during 1961 and 1963), beans, pulses and 
seeds. The ADB (Asian Development Bank) 
has approved $220 million for two private 
sector projects in the infrastructure sector in 
Myanmar [4].

The blue line is the World Trade Route, 
black lines are possibly new connective 
routes, the red one is possible creation of 
channel in common with Thailand, which 
sufficiently may decrease time of shipping. 
Black squares mean the industrial and busi-
ness activity zones of China and India. B is 
mountains regions, A is a territory of India, 
but it is seismic zone with high-density for-

 Picture 1. Possible usage of Myanmar’s strategical position  
in the world trade
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ests. The pipeline from Myanmar’s oil and gas depos-
its in the Bay of Bengal crosses the Myanmar territory 
directly to China. Additionally, China may use Myan-
mar’s territory for delivering oil from the Near East. It 
characterizes that Myanmar is situated between regional 
leaders and it may be used advantageously only with 
modern infrastructure, which may be attractive for 
investors. Strategic location is essential; the government 
should use it entirely to foster economic growth.

The other significant sector for investing is energy 
and power. Myanmar is one of world’s hotspots for 
exploration: according to research firm IHS Global 
Insights, Burma (or Myanmar) is estimate to possess 
3.2 billion barrels of oil and 18 trillion cubic feet (tcf) 
of natural gas reserves. Myanmar’s proven reserves are 
almost on a par with those in India, which possesses 
5.7 billion barrels of oil and 18 trillion tcf (trillion cubic 
feet) of natural gas and is ranked 16th globally in terms 
of the value of its resources by British Petroleum’s 2013 
statistical review of world energy [5]. Currently, the big-
gest and the most influential companies struggles for the 
right to extract oil and gas. As for electricity, only 26% 
of locals have access to electricity and it is underdeve-
loped sector. Electricity infrastructure and green energy 
may create the access to energy in areas, but the last one 
could also decrease costs of production and helps facil-
itating pressure on ecology caused by fast-development 
and industrialization. It affirms that energy sector is 
also highly attractable, as a new source for investments. 
The interesting fact is that China is a major participant 
and the largest consumer in a world commodity mar-
kets, it requires more resources for becoming of world 
economic power. As a result, China is the one of the 
dominant promoter of inflows in Myanmar’s economy 
(Graph 1), preferably in energy sector. 
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 Graph 1. The percentage of FDI inflows by country 
(based on data from Directorate of Investment  
and Company Administration)

Tourism infrastructure. Business representatives 
from all over the world come to Myanmar to establish, 
invest or cooperate. To affirm that, Graph 2 shows that 
revenue and number of arrivals have increased. From 
the other side, China demonstrates excellent economic 
indicators, including people’s income that has led to 
popularization of traveling among Chinese tourists. For 
instance, in 1997 was 8.43 million of Chinese tourists in 
the world, but in 2012 was 83.18 million and 100 mil-
lion in 2014. It worth to admit, that the main destination 

of Chinese tourists is Asia. The other example is world 
tourists, who are ready to open something new, except 
Thailand, Vietnam in the area of Indochina. The demand 
for good-quality hotels, restaurants and fashionable 
resorts exists, it follows that demand creates supply.
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 Graph 2. Tourism in Myanmar in 2010-2014  
(based on data from http://www.adb.org/)

An overall view on indicators reveals some posi-
tive trends. According to Doing Business [6], changes 
in ranking occurred. Firstly, from 134 to 130 position 
in dealing with construction permits, from 124 to 121 
in getting electricity, but the most leap was in trading 
across the borders from 135 in 2014 to 103 in 2015. 
Additionally. There were marked some business reforms 
by Doing Business. In 2014, it was reduction of cor-
porate tax. As for 2015, it was reduction of documents 
required for export and import operations. However, 
getting credit has deteriorated in the ranking. According 
to Asian Development Bank [7], GDP growth forecast is 
8.3% in 2015 and 8.2% in 2016 (average in developing 
Asia is 6.3%), but inflation growth is 8.4% and 6.6% 
respectively, that signalizes about stabilization of eco-
nomic system and currency (total contraction in money 
supply observed, but it depends on future loans). Thank 
to facilitation of the procedure of business registration 
the number of domestic businesses increased (Graph 3), 
which require investments for subsequent development.
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 Graph 3. Number of domestic business registration 
(based on data from http://www.adb.org/)
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Graph 4. The percentage of FDI inflows in sectors  
of Myanmar economy (based on data from Directorate 
of Investment and Company Administration)
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However, some risks and issues still exist. For exam-
ple, the necessity of obtaining permission for citizens, 
companies and foreigners to deal with any kind of 
FOREX operations, connected with foreign activity, but 
at the same time, it was allowed 11 domestic banks to 
make international currency transactions. The interna-
tional disputes and arbitrage laws are not yet properly 
adopted to international standards. The other vital issue 
for business is a limited lending program from banks 
(removing of financial constraints is necessary for fos-
tering investments), but from the other side, saturation 
of the economy with money should be gradual in order 
to obviate the bubble triggered by hot money as in Thai-
land in 1997, what launched Asian Economic Crisis. 
 

Picture 2. Commodity price indices  
 (from http://www.worldbank.org/
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Graph 5. Central government revenue/expenditures 
and budget deficit in Myanmar in 2010-2014  
(% of GDP) (based on data from http://www.adb.org/)

China is the biggest consumer in the world of nat-
ural resources (roughly 20% of non-renewable energy 
resources, 40% of metals). A slowdown in production 
follows the reduction of demand on commodities, so the 
prices go down. The Myanmar’s economy is raw mate-
rial based and total shortening in the world prices may 
affect growth rate. The World Bank Commodity Market 
Outlook forecasts that main commodity basket will fall 
(Picture 2). Simultaneously, low oil prices, as a result of 

oversupply, drag down the prices on other commodities 
and may entail the reduction of the governmental reve-
nue. It is not a good signal, as the problem with budget 
in Myanmar exists (Graph 5).
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 Graph 6. Country GDP growth forecasts  
(based on data from http://www.worldbank.org/

Global contraction of consumption and decreasing 
of price have led to suspension of the world growth 
and it mostly affects countries based on raw material 
rather than services or innovative technologies. How-
ever, Myanmar has positive trend of growth in the next 
years in spite of deceleration (Graph 6). Consequently, 
as it mentioned in The World Bank report: «for many 
of today’s LICs (Low Income Countries) located in 
Sub-Saharan Africa and some in Central and South 
Asia (Myanmar and Tajikistan), rapid growth was 
driven by rising commodity prices and rising demand 
from China» [8]. The economy growth may suffer from 
price falling. To avoid this, diversification of revenue 
is necessary. Nevertheless there were made a number 
of vital economic and political reforms in Myanmar 
aimed at liberalization, practically for the last 4 years. 
Gradual transformation of the system will attract more 
investors and as usual, they create demand for relevant 
infrastructure, laws or rules. Only what the govern-
ment need is to satisfy the demand. The risks are still 
high, but all of these affirm, that Myanmar government 
stands on the way of reforms and basis for launching of 
suitable investment climate has already been created. 
With investor’s coming, a request for skilled workers 
jumped, as it creates a good niche for investment in 
education. Unskilled workers are one of the constraints 
for investors. Human development requires affordable 
public utilities and social services, including health 
care, rural access to employment. As usual, large inves-
tors come to the most saturated cities or fields of explo-
rations with nearest villages. At the same time, other 
rural zones remain apart from globalization. Remov-
ing regulation on credits may launch development of 
agriculture enterprises in rural area, which addition-
ally may attract international players and stop radical 
urbanization. (The World Bank has made the step for-
ward: allocated credit in a size of USD 100 million on 
agriculture development). Insatiable internal market 
may be additional profitable stimulus. Proceeding the 
Open Door Policy is essential for success in Myan-
mar’s case. Destroying trade barriers for international 
investors is necessary for growth: something in the 
direction of easing access to Myanmar has been made, 
but the future growth is dependent on the further policy 
of the first civilian president.
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ У ЗРОСТАЮЧІЙ М’ЯНМІ
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Стаття описує процес реформування в М’янмі, як вирішальний чинник для успішної державної інвестиційної 
політики і залучення інвестицій. Було розглянуто ряд політичних, економічних дій і законодавчної бази 
націлених на трансформування економічної системи і збільшення інвестиційної привабливості. Стаття містить 
короткий огляд поточної економічної ситуації, тенденцій та прогнозів для формування комплексного бачення 
для здійснення інвестиційної діяльності. Були проаналізовані і виділені найбільш потенційно прибуткові сек-
тори для іноземних інвестицій. Додатково, було розглянуто ризики та перешкоди на шляху до підвищення 
економічного росту завдяки збільшення інвестиційної привабливості.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, реформи, інфраструктура, стратегічна позиція, енер-
гетичний сектор, туризм.
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В статье описываются процесс реформирования проходящий в Мьянме как детерминанта для успешной госу-
дарственной инвестиционной политики и превличения инвестиций. Был рассмотрен ряд политических и 
экономических действий и законодательной базы направленной на трансформацию экономической системы 
с целью повышения инвестиционной привлекательности. Статья также включает краткий обзор нынешной 
экономической ситуации, тенденций и прогнозов для формирования комплексного видения инвестиционной 
активности. Были выделены и проанализированы наиболее потенциально прибыльные секторы для иностран-
ных инвестиций. Дополнительно, были рассмотрены риски и препятствия на пути к экономическому росту 
благодаря увеличению инвестиционной привлекательности.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, реформы, инфраструктура, стратегиче-
ская позиция, энергетический сектор, туризм.
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